IV Rospudos slėnio pusmaratonio ir Pilypavo Jotvingio Bėgimo
NUOSTATOS (sutrumpintos)

I. ORGANIZATORIUS
Organizatoriai: Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, Bakalariavos valsčius, Pilypavo valsčius.
II. DATA IR VIETA
Data – 2020 m. gegužės 1 d.
Startas ir finišas:
Startas: bendras abiems bėgimams 12.00 val. Nuo Pilypavo valsčiaus administracijos pastato,
Garbaska g. 2
Finišas: aikštė prie Pilypavo valsčiaus administracijos pastato, Garbaska g. 2
Pabaiga ir apdovanojimų ceremonija: 15.00 val., aikštė prie Pilypavo valsčiaus administracijos
pastato
Trasos ilgis:
- pusmaratonis – 21,0975m.
- Pilypavo Jotvingio Bėgimas – 12,5 km
Pusmaratonio trasa – 100% kieto paviršiaus,
Pilypavo Jotvingio Bėgimo trasa – 30% kietas paviršius, 70% gruntinis kelias
Varžybų biuras: Pilypavo valsčiaus administracijos pastatas, Garbaska g. 2
Trasos žymėjimas - kas 1 km.
Atsigaivinimo punktai: pusmaratonis - 3 (vanduo, vaisiai), Pilypavo Jotvingio Bėgimas - 2.
Dalyviai privalo pabaigti trasą per 3 valandas.
III. VARŽYBŲ PROGRAMA
•
•
•
•
•

8:00 - 11:15 – dalyvių registracija ir startinių numerių išdavimas,
11:45 – oficialaus apšilimo pradžia,
11:55 – iškilmingas bėgimo atidarymas,
12:00 – bendras abiejų bėgimų startas,
15:00 – iškilmingas bėgimų uždarymas, apdovanojimų ceremoniją, piknikas.

IV. DALYVAVIMAS
Dalyvauti varžybose gali asmenys, kuriems iki 2020 m. gegužės 1 d. sukaks 18 metų.
Dalyvių patikrinimas, startinių paketų ir numerių išdavimas įvyks balandžio 30 d. 15.00 - 20.00 val
Varžybų Biure, veiksiančiame Pilypavo valsčiaus administracijos pastate ir varžybų dieną, 2020 m.
gegužės 1 d, 8.00 - 11.15 val.
Laiko matavimas ir baigusių bėgimą dalyvių eiliškumo nustatymas vyks elektroniniu būdu.
Kiekvienas varžybų dalyvis gaus:
– startinį paketą (vardinis numeris, čipas, proginiai marškinėliai, reklaminiai bukletai);
– maišą paliekamiems drabužiams;
– gėrimus bėgimo trasoje ir finiše;

– kuponą maistui finišavus;
– bėgimo atminimo medalį.
V. REGISTRACIJA
1. Varžybų registracija vyksta nuo 2019 m. gruodžio 1 d. - www.elektronicznezapisy.pl:
2. Organizatoriaus sprendimu, abiejų bėgimų dalyvių skaičius negali viršyti 300 asmenų.
VI. STARTO MOKESTIS
Starto mokesčio dydis: Pusmaratonis - 70 zł. Półmaraton, Pilypavo Jotvingio Bėgimas - 60 zł.
Mokant starto mokestį Varžybų Biure, mokesčio dydis: Pusmaratonis - 80 zł ir Pilypavo Jotvingio
Bėgimas - 70 zł.
Nuo starto mokesčio atleidžiami
– asmenys, gimę prieš 1960 m.
- vyrai ir moterys, pernai tapę nugalėtojais abiejuose bėgimuose open kategorijoje
- asmenys su negalia, pateikę negalią patvirtinantį dokumentą
Mokestį galima sumokėti:
- per mokėjimo sistemą T-Pay arba:
- atliekant pavedimą į nurodytą sąskaitą:
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2
sąskaitos nr.:
33 9367 0007 0020 0203 6304 0002
(paskirtis: opłata startowa w półmaratonie arba opłata startowa w Filipowskim Biegu Jaćwinga
za... vardas pavardė)
Gavėjas:
Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy
Szafranki 2
16-424 Filipów
Atliktas mokėjimas nėra grąžinimas ir negali būti perkeltas kitam dalyviui.
Asmenys, norintys gauti sąskaitą-faktūrą, privalo informuoti apie tai organizatorius per 7 darbo
dienas nuo mokėjimo datos.
VII. KLASIFIKACIJOS
- Open (1-5 vieta)
- Open moterų kategorija (1-5 vieta)
- Moterų amžiaus klasifikacijos (1-3 vieta):
K 18-29
K 30-39
K 40-49
K 50-59
K 60+
- Vyrų amžiaus klasifikacijos (1-3 vieta):
M 18-29
M 30-39
M 40-49
M 50-59
M 60+

Papildomos klasifikacijos:
Pusmaratonio atveju:
- open klasifikacija

(bendra)

neįgaliųjų

su

vežimėliais

–

3

pirmosios

vietos

Atsižvelgiant į PZLA (Lenkijos Lengvosios Atletikos Sąjunga) nuostatas, open kategorijos dalyvių
klasifikacijos nustatymas vyksta pagal realų laiką brutto (matuojamą nuo starterio šūvio). Kitų
klasifikacijų nustatymas vyksta, atsižvelgus į laiką netto (matuojamą nuo starto linijos kirtimo).
Varžybų rezultatai bus pateikti iškart po bėgimo aptarnaujančios varžybas įmonės puslapyje.
Dėmėsio!!! Dalyviai/-vės suklasifikuoti/-tos open kategorijoje I-V vietose nėra klasifikuojami kitose
amžiaus kategorijose.
VIII. PRIZAI
Kiekvienas dalyvis, baigęs pusmaratonio arba Pilypavo Jotvingio Bėgimo trasą, gaus atminimo
medalį.
Atminimo taures ir statulėles gaus abiejų bėgimų dalyviai:
– open moterų ir vyrų klasifikacijoje: I – V vietos (dėmėsio!!! dalyviai suklasifikuoti open
kategorijoje I-V vietose nėra klasifikuojami kitose amžiaus kategorijose)
– amžiaus kategorijų klasifikacijoje, 1-3 vieta.
Pirmųjų vietų laimėtojai open moterų ir vyrų kategorijose gauna teisę nemokamai dalyvauti kitame
Pusmaratonyje ir Pilypavo Jotvingio Bėgime (
prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie i Filipowskim Biegu Jaćwinga (Bakalaro
Bėgime).
Apdovanojimų ceremonijos pradžia apie 15:00 val.
IX. MAITINIMAS
Pasibaigus abiems bėgimams, jo dalyviai finiše gaus gėrimus ir atstatantį jėgas maistą.
XII. GALUTINĖS NUOSTATOS
1. Organizatorius užtikrina medicininį aptarnavimą tiek Varžybų Biure, tiek bėgimo trasoje.
2. Varžybų dalyviai apsidraudžia individualiai. Organizatorius neapdraudžia dalyvių varžybų metu.
3. Visi varžybų dalyviai dalyvauja savo rizika ir, įvykus nenumatytoms aplinkybėms varžybų metu,
neteiks pretenzijų organizatoriams.
Detalesnė informacija:
•
Ryszard Dykiert, kontaktinis tel. +48 602-521-746, e-mail: filipowbiega@wp.pl
•
pilną varžybų nuostatų tekstą galima rasti www.elektronicznezapisy.pl

