REGULAMIN
Enervit Classic 5 - 10 - 15
I. CEL ZAWODÓW:
•
Popularyzacja narciarstwa biegowego jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
•
Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
•
Promocja regionu Gór Izerskich.
II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl
III. TERMIN I MIEJSCE:
Ośrodek Narciarstwa Biegowego "Jakuszyce"
06.01.2018 r. - Enervit Classic 5 km
27.01.2018 r. - Enervit Classic 10 km
10.02.2018 r. - Enervit Classic 15 km - FINAŁ
Miejsce imprezy - Polana Jakuszycka.
IV. TRASA I PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW:
1. Start i meta z Polany Jakuszyckiej – start wspólny.
2. START każdego biegu o godzinie 10:00, techniką klasyczną.
3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. Każdy zawodnik ma obowiązek trzymania się wyznaczonej trasy
zawodów. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu uczestnik ma obowiązek poinformowania organizatora lub obsługę.
4. Zmiana stylu biegu jest jednoznaczna z dyskwalifikacją.
5. Dokładny przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie organizatora: www.bieg-piastow.pl najpóźniej dwa
tygodnie przed terminem danej imprezy.
V. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem zawodów mogą być każda osoba fizyczna, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 12 lat,
wypełni formularz zgłoszeń, opłaci wpisowe oraz podpisze w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, zobowiązane są do posiadania zgody na udział od
rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór zgody stanowi załącznik nr
1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dowodem osobistym,
w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej,
radiowej i internetowej. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na
stronie www.bieg-piastow.pl od 1.10.2017 r. do wyczerpania limitu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
3. Za zgłoszenie uważa się:
• Poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.bieg-piastow.pl
• Dokonania opłaty startowej za pośrednictwem systemu DotPay w panelu zgłoszeń internetowych
4. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
5. Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. Karta zgłoszenia
bez podpisu jest uznana za nieważną.

7. Odstąpienie swojego numeru startowego bez wcześniejszego zgłoszenia tego w biurze zawodów będzie grozić
dyskwalifikacją.
8. W przypadku przepisania numeru starownego na inną osobę należy dokonać opłaty w wysokości 20 zł.
9. Opłata startowa:
Enervit Classic - 5 km

Enervit Classic - 10 km

Enervit Classic - 15 km - FINAŁ

Udział w trzech edycjach

1.10.17 – 30.11.17

60 zł 1.10.17 – 30.11.17

70 zł 1.10.17 – 30.11.17

80 zł 1.10.17 – 30.11.17

180 zł

1.12.17 – 5.01.18

70 zł 1.12.17 – 26.01.18

80 zł 1.12.17 – 9.02.18

90 zł 1.12.17 – 5.01.18

210 zł

W dniu zawodów 90 zł

100 zł

100 zł

Od 6.01.18 nie ma możliwości
opłacenia 3 biegów

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

•
•
•
•
•
•
•
•

medal pamiątkowy po ukończeniu biegu
ubezpieczenie NW
posiłek regeneracyjny na mecie
profesjonalną obsługę medyczną
możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
elektroniczny pomiar czasu
dokładne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy
elektroniczny dyplom do pobrania na stronie: www.bieg-piastow.pl

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok. Opłaty
startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej
wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
10. Limit zgłoszeń oraz limit czasowy będzie obowiązywał na następujących dystansach:
DYSTANS
LIMIT ZGŁOSZEŃ
START
LIMIT CZASOWY
5 km

250 osób

10:00

11:30

10 km

250 osób

10:00

12:30

15 km
330 osób
10:00
13:00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych.
VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Numery startowe będą wydawane zawsze w dzień startu na Polanie Jakuszyckiej, w godzinach:
06.01.2018 r. - 5 km – 8:00 – 9:45
27.01.2018 r. - 10 km – 8:00 – 9:45
10.02.2018 r. - 15 km – 8:00 – 9:45 (FINAŁ)
W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę, należy okazać dowód tożsamości oraz przedstawić
wypełnioną zgodę na odbiór pakietu startowego, wzór stanowi załącznik nr 2., dostępny na stronie organizatora:
www.bieg-piastow.pl.
VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, OPEN miejsca 1-6 (puchary oraz nagrody rzeczowe),
2. Klasyfikacja wiekowa, miejsca 1-3 (puchary):
- K i M 20 (1998 – 1989),
- K i M 30 (1988 – 1979),
- K i M 40 (1978 – 1969),
- K i M 50 (1968 – 1959),
- K i M 60 (1958 – 1949),
- K i M 70 (1948 i starsze roczniki),

ŁĄCZNA KLASYFIKACJA Z TRZECH BIEGÓW (5km, 10km, 15km):
1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn, OPEN miejsca 1-6 (puchary oraz nagrody rzeczowe)
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 (puchary i nagrody rzeczowe):
- K i M 20 (1998 – 1989),
- K i M 30 (1988 – 1979),
- K i M 40 (1978 – 1969),
- K i M 50 (1968 – 1959),
- K i M 60 (1958 – 1949),
- K i M 70 (1948 i starsze roczniki),
Do klasyfikacji łącznej liczona jest suma czasów z trzech edycji. Aby być sklasyfikowanym należy ukończyć wszystkie trzy
biegi. Osoby dekorowane w klasyfikacji Open otrzymują również nagrody w klasyfikacji wiekowej.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a
ze swoim wynikiem.
3. Pomiar czas będzie liczony netto z wyjątkiem pierwszych pięćdziesięciu zawodników przekraczających linię mety.
4. Zawodnicy zobowiązani są:
• biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne
• nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom
• nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy,
zawodnicy szybsi jej lewą stronę,
5. Zawodnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne! Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać trasy biegu.
Zaśmiecanie trasy będzie groziło kara finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie zawodów.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować
wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura
Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

