REGULAMIN
IX LEGNICA PÓŁMARATON/II Legnicka Dziesiątka
Wirtualny
4-11 października 2020 r.
I. CELE IMPREZY:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Kontynuacja najstarszej imprezy biegowej w Legnicy, Biegu Lwa Legnickiego/ Legnica Półmaraton
3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
II. PATRONAT HONOROWY
Patronat Honorowy nad Biegiem sprawuje Prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.

III. ORGANIZATOR:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01,
www.osir.legnica.eu; e-mail: ci@osir.legnica.eu
2. Dyrektor Biegu – Jolanta Skrzypczak , tel. 767233800.
IV. TERMIN i MIEJSCE:
1.Biegi odbędą się w dniach 4-11 października 2020 r. Biegi mają charakter wirtualny, co oznacza, że
każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas, przy uwzględnieniu terminu w którym biegi się
odbywają, następnie przesyła (do 11 października 2020r.) dane biegów o czym mowa w punkcie V Pomiar i limit czasu.
2.IX Legnica Półmaraton odbędzie się na dystansie 21,097 km
II Legnicka Dziesiątka-10 000m
3.Uczestnictwo w biegu jest jednorazowe. Uczestnik zapisany na jeden bieg- dystans, nie może
startować w obu.

V.POMIAR, LIMIT CZASOWY:
1.Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z
systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl.
Dopuszcza się także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik należy
samodzielnie wczytać w panelu edycji zgłoszenia lub w panelu wyników, w formularzu „dodaj swój
wynik”.
(Screeny z zegarków nie będą akceptowane).
2.Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja
związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.
3.Zawodników nie obowiązuje limit czasu, jednak biegi należy odbyć w termin 4-11.10.2020.
4.Nie dopuszcza się przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w
czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników
automatycznie anulowane, a czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem
pierwszego i ostatniego odczytu.
5.Pokonywana trasa powinna być jak najbardziej wygodna, płaska, utwardzona gdyż pokonywane
wzniesienia czy inne trudności trasy nie będą wpływały na zarejestrowany w wynikach czas. Nie będą
stosowane żadne przeliczniki.
6.Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane
7.Aplikację można pobrać wcześniej, by z nią trenować.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 03 października 2020 ukończą 18 lat.
VII. ZGŁOSZENIA :
1. Zapisów należy dokonać na stronie datasport.pl.
2. Zawodnicy dotychczas zapisani nie muszą ponownie się zapisywać.
3. Zawodnicy zapisani mają prawo zrezygnować z zawodów otrzymując zwrot wpisowego -decyzję
prosimy przesłać do 10.09 na adres biuro@datasport.pl .
4.Zawodnicy, którzy nie zrezygnują do 10.09 zostaną automatycznie zakwalifikowani do startu w biegu
wirtualnym.
5.Nie ma limitu osób startujących w biegach wirtualnych.
VIII.NAGRODY
1.Za zajęcie miejsc I-III w kat. open kobiet i mężczyzn na dystansie Półmaratonu-21,097 oraz
Legnickiej Dychy-10 000m zwycięzcy otrzymają statuetki.
VII OPŁATA:
1.Wpisowe wynosi 35 zł (w pakiecie-numer startowy- do pobrania ze strony datasport.pl, pamiątkowy
medal, aplikacja do pomiaru czasu)
2.Zawodnicy, którzy deklarują swój udział, a opłacili start w kwocie wyższej niż 35 zł., otrzymają zwrot
różnicy przelewem na konto, z którego został wykonany przelew.
3.Istnieje możliwość odbioru medalu, statuetki, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Legnicy przy ul. NMP 7, mogą być one także wysłane pocztą (informacja o sposobie odebrania i
adresie do wysyłki prosimy przesyłać na ci@osir.legnica.eu.

Organizator OSiR Legnica

