REGULAMIN
47 Masowych Biegów Przełajowych o Paterę
„Dziennika Zachodniego” i Śląskiego TKKF
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Będzina
Łukasza Komoniewskiego
Będzin 20.05.2018 r.
1. Cel imprezy:


popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa,



podnoszenie sprawności fizycznej,



promowanie miasta Będzina,



wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek i drużyn województwa śląskiego.

2. Organizatorzy:


Urząd Miejski w Będzinie,



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie,



Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie,



Miejskie TKKF Będzin przy współudziale Śl. TKKF w Katowicach pod Patronatem
Medialnym „Polska Dziennik Zachodni”,

3. Miejsce i termin:
Będzin Lasek Grodziecki
Początek biegów - godzina 11:00
4. Uczestnictwo:


W biegach mogą brać

udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia

i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające
zdolność do biegania na własną odpowiedzialność.


Dzieci i młodzież do

lat

18

winny

przedłożyć

zgodę na udział w biegu podpisaną

przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
5. Zgłoszenia i zapisy:
Zgłoszenia i zapisy indywidualne przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stonę
http://chronotex.pl/zawody/ do dnia 18.05.2018 r.
Zapisy zbiorowe pocztą e-mail na adres; biuro@chronotex.pl , do dnia 18.05.2018, zgłoszeń
zawodników dokonuje kierownik drużyny.
Zgłoszenia winny zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny, miejscowość, pieczęć i

podpis

kierownika drużyny.
oraz w dniu zawodów od godz. 900 do 1030 w biurze zawodów w Lasku Grodzieckim,

pierwszeństwo mają zawodnicy zapisani przez internet
6. Potwierdzenie wieku uczestnika:
a) każdy indywidualny uczestnik biegu podczas zapisów w biurze zawodów okazuje
dokument tożsamości ze zdjęciem,
b) każdy startujący ma prawo weryfikacji wieku osób z nim biegających do 10 minut po
zakończeniu biegu
7. Wpisowe : udział w biegu jest bezpłatny.
8.Kategorie wiekowe (roczniki) i dystanse:
Kategoria I

dziewczęta

2005 i młodsze - (13 lat i młodsze) -

700 m. (1 pętla)

Kategoria II chłopcy

2005 i młodsi

- (13 lat i młodsi)

-

700 m. (1 pętla)

Kategoria III dziewczęta

2004 - 2002

- (14 - 16 lat)

-

1.400 m. (2 pętle)

Kategoria IV chłopcy

2004 - 2002

- (14 - 16 lat)

-

1.400 m. (2 pętle)

Kategoria V kobiety

2001 - 1979

- (17 - 39 lat)

-

3.000 m. (1 pętla)

Kategoria VI kobiety

1978 i starsze

- (40 lat i starsze) -

3.000 m. (1 pętla)

Kategoria VII mężczyźni

2001 - 1983

- (17 - 35 lat)

-

6.000 m. (2 pętle)

Kategoria VIII mężczyźni

1982 - 1969

- (36 - 49 lat)

-

6.000 m. (2 pętle)

Kategoria IX mężczyźni

1968 - 1959

- (50 - 59 lat)

-

6.000 m. (2 pętle)

Kategoria X mężczyźni

1958 i starsi

- (60 lat i starsi)

-

3.000 m. (1 pętla)

DOPUSZCZALNA TOLERANCJA W KAŻDYM BIEGU +/- 100m.

9. Klasyfikacja:
a) indywidualna:

I

m.

-

50 pkt

II

m.

-

43 pkt

III m.

-

37 pkt

IV

-

32 pkt

m.

-

29 pkt

VI m.

-

26 pkt

VII m.

-

24 pkt

VIII m.

-

23 pkt

IX m.

-

22 pkt

V

m.

itd. malejąco w dół o 1 pkt aż do miejsca XXX – 1 pkt
Każdy zawodnik zbiera punkty dla drużyny którą reprezentuje w dniu biegu
b) drużynowa : sumuje się punkty indywidualne zawodników i zawodniczek danej
drużyny z każdej kategorii wiekowej.

10.Wyróżnienia i nagrody
 Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal.
 W klasyfikacji indywidualnej, w każdej kategorii wiekowej:
I - III m. medal, dyplom
 W klasyfikacji drużynowej:
I - VI m. puchar i dyplom
 Statuetka i dyplom dla:
- dla najmłodszej zawodniczki
- najmłodszego zawodnika
- najstarszej zawodniczki
- najstarszego zawodnika.
11.Protesty:
Protesty można składać do Zarządu Śląskiego TKKF w nieprzekraczalnym terminie

o 3 dni

po umieszczeniu komunikatu o wynikach biegu na stronie internetowej Śląskiego TKKF
– www.slaskietkkf.tnb.pl
12. Postanowienia końcowe:
 organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu,
 trasa nie posiada atestu PZLA,
 uczestnicy biegów przyjeżdżają na własny koszt,
 organizator udostępnia namioty na szatnie dla uczestników biegu, za rzeczy pozostawione
w namiotach organizator nie odpowiada,
 organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu,
 organizator zapewnia wodę mineralną, gorącą herbatę i batoniki dla startujących
zawodników,
 organizator zapewnia ubezpieczenie zawodników,
 bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych,
 uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych przez Organizatora i Gminę Będzin wizerunku oraz imienia i nazwiska
uczestnika,
 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu
odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na udział dzieci i młodzieży do lat 18 w biegu
podpisanym przez rodziców bądź opiekunów prawnych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883),
 wzięcie udziału w biegu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem,
 we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem głos decydujący ma bezpośredni
organizator.

PROGRAM ZAWODÓW:
 godz. 1055 otwarcie zawodów
 godz. 1100 start pierwszego biegu i co 10 minut start zawodników w kolejnych
kategoriach wiekowych,
 godz. 1200 dekoracja kategorii szkolnych


godz. 1300 dekoracja pozostałych kategorii i zakończenie zawodów

Oficjalne podsumowanie i przedstawienie klasyfikacji ogólnej całego cyklu
biegów odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu.

ORGANIZATOR

