REGULAMIN MARATONU TOWARZYSKIEGO „SOLEC MARATON - WILCZYM
TROPEM 4” 2019
1 Cele i założenia biegu
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
Propagowanie zdrowego trybu życia

Przedstawienie walorów rekreacyjno turystycznych Puszczy Bydgoskiej
2 Organizator
Towarzystwo Biegowe Klub Maratoński WILK Artur Wodejko
3 Termin i miejsce
Impreza odbędzie się 14 lipca 2019 (niedziela) o godzinie 10.00 w miejscowości Rudy
koło Solca Kujawskiego
Biuro zawodów i wydawanie numerów startowych od godziny 09.15 – 09.45 wiata.
Organizator nie przewiduje pakietów startowych jedynie numer, medal i dobrą zabawę.
4 Trasa i dystanse
Trasa nie posiada atestu i prowadzi drogami leśnymi po Puszczy Bydgoskiej
Trasa biegu będzie poprowadzona wskaźnikami i opisana znacznikami kilometrażu.
Bieg zostanie rozegrany na dystansie Maratonu (4 pętle po 10,6 km).
Organizator dopuszcza udział na dystansach 1, 2, 3 okrążen ale ci uczestnicy nie
zostaną sklasyfikowani.
5 Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
Ustalony został limit 50 uczestników
Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez zapisy na stronie elektronicznezapisy.pl
będzie jeszcze możliwość startu, jeśli będą wolne miejsca przed biegiem
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
Organizator nie przewiduje dopuszczenia do biegu osób poniżej 18 roku życia.
Bieg odbywa się bez profesjonalnego pomiaru czasu ale na czas Maratonu zostanie
włączony czas zegarowy wg którego będą podawane czasy końcowe
6 Klasyfikacja końcowa
Bieg ma charakter towarzyski, więc nie będzie prowadzona klasyfikacja, aczkolwiek lista
zawodników, którzy ukończą bieg będzie upubliczniona

Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych podanych przez Organizatora
7 Opłaty
Ze względu na wynikające z organizacji koszty : miejscówka, trasa, medale, posiłek itp.
Ustalono opłatę startową w wysokości 20 zł niezależnie od wybranego dystansu. Opłata
zostanie pobrana w dniu biegu podczas weryfikacji.
Opłata w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów imprezy a ewentualne
niedopłaty pokryje organizator.

8 Nagrody
Zawodnicy, którzy ukończą bieg na dystansie Maratonu zostaną uhonorowani
pamiątkowym medalem.
Organizator nie przewiduje innych nagród, lecz jeśli pojawią się dodatkowi sponsorzy,
nie wyklucza wręczenia takowych
Organizator po biegu zapewnia ognisko i dobrą zabawę
Jest możliwość wsparcia organizacji poprzez dobrowolne przygotowanie posiłków itp
9 Postanowienia końcowe
Bieg ma charakter koleżeński i towarzyski.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, ale jeśli warunki pogodowe będą zbyt trudne,
nie wyklucza się przełożenia terminu.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fairplay podczas trwania biegu i na
terenie biegu.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas
biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych i w miejscach
objętych ochrona przyrody
Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość na trasie i w miejscu mety
Uczestnicy maja obowiązek przestrzegania wytyczonych tras biegowych i nie zbaczać
nich aż do osiągnięcia linii mety
Bieg nie jest ubezpieczony.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie
przekroczenia liczby 50 uczestników.
Organizator nie zapewniają opieki medycznej w trakcie trwania imprezy biegowej
chociaż w razie konieczności podstawowe środki medyczne będą na trasie i na mecie
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie będzie odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin zostanie wywieszony przed biegiem i każdy zawodnik będzie musiał
podpisać zapoznanie się z jego treścią podczas odbioru nr startowego
W przypadku pytań proszę o kontakt:
Przez fb (Soleckie Pory Roku)
Pozdrawiam i do zobaczenia w dniu biegu
Artur Wodejko (Organizator)

