Regulamin
CYKL BIEGOWY i NORDIC WALKING
BIEG RADŁOWA 2016
1. Cel imprezy:
- Promocja gminy Radłów
- Promocja lasów małopolskich
- Promocja aktywnego stylu życia
- Integracja międzypokoleniowa
2. Organizatorzy:
Fundacja Pro Sport
Burmistrz Gminy Radłów – Zbigniew Mączka
3. Termin i miejsce
Zawody odbywają się cyklicznie na terenach Nadleśnictwa
Dąbrowa Tarnowska
Miejsce startu – Brzeźnica k. Radłowa
50°04′48″N 20°48′19″E
Daty:
Lp. DATA
DZIEŃ
START
1.
13.marca 2016
Niedziela
10.00
2.
17.kwietnia 2016
Niedziela
10.00
3.
08.maj 2016
Niedziela
10.00
4.
05. czerwca 2016
Niedziela
10.00
5.
03. lipca 2016
Niedziela
10.00
6.
07. sierpnia 2016
Niedziela
10.00
7.
04. wrzesień 2016
Niedziela
10.00
8.
02.październik 2016
Niedziela
10.00
9.
06. listopad 2016
Niedziela
10.00
10. 04. grudnia 2016
Niedziela
10.00
4. Trasa i dystans:
- zawody odbędą się na pętli o długości 5 km.
- zawodnik ma możliwość pokonania dystansu 5 km, 10 km,
15 km, 20 km.
5. Warunki uczestnictwa:
- imprezy mają charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nich
mogą amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych
- Zapisy – zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną
poprzez
formularz
zgłoszeniowy
na
stronie
www.festiwalsportowy.pl
lub
pod
adresem
http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/145.html i będą
przyjmowane do każdej środy włącznie poprzedzającej
niedzielny start, oraz w biurze zawodów w dniu ich
rozgrywania w godzinach 8:30 – 09:45 – po tej godzinie
zgłoszenia nie będą przyjmowane
- wpisowe:
 młodzież do lat 18 - w wysokości 10 zł przelewem
i w biurze zawodów
 pozostałe osoby - w wysokości 25 zł przelewem na
konto, w dniu biegu 40 zł
 przed pierwszym startem będzie można kupić
pakiet na (10) wszystkie biegi przelewem
bankowym: dzieci i młodzież do lat 18 - 100zł,
pozostałe osoby - 190 zł,)
Fundacja Pro Sport w Tarnowie, ul. Wekslarska 7 , 33-100
Tarnów
Bank BGZ BNP Paribas
10 2030 0045 1110 0000 0271 4470
SWIFT: GOPZPLPWXXX
Tytuł przelewu:
Opłata startowa Bieg …, oraz imiona i nazwiska zawodników;
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!
Osoby które nie dokonały wpłaty w ciągu 7 dni od daty
rejestracji, a najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji
elektronicznej zostają usunięte z listy startowej. Data zapłaty
liczy się na dzień wpływu środków na rachunek bakowy
organizatora.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o
biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem

dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna
wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów.
6. Klasyfikacje i nagrody:
- Będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
w konkurencji bieg i w Nordic Walking.
- Na koniec cyklu zostanie wręczona statuetka … każdemu
zawodnikowi który ukończył min 6 lub 8 biegów.
DUŻA którzy ukończą minimum 8 biegów oraz
MAŁA którzy ukończą minimum 6 biegów (na dowolnym
dystansie i w dowolnej konkurencji).
W zależności od hojności sponsorów drobne upominki dla
najaktywniejszych uczestników,
7. Program zawodów:
- 8.30 – 09.45 - wydawanie numerów, chipów i dodatkowe
zgłoszenia w dniu startu
- 10.00 START biegu
- 10.05. start Nordic Walking
- Po sportowej rywalizacji wspólne ognisko lub grill.
8. Świadczenia
W ramach jednego pakietu startowego zawodnik otrzymuje:
- pomiar czasu wraz z elektronicznym chipem;
- numer startowy;
- opiekę medyczną;
- strefa bufetowa na trasie biegu;
- posiłek po zakończeniu biegu.
9. Uwagi końcowe:
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku klęski żywiołowej Organizator ma prawo
przesunąć termin imprezy.
Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży
wierzchniej tak, by były widoczne dla sędziów.
Chipy służące do pomiaru czasu nie powinno się zaginać i nie
wolno odrywać.
W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich
zaleceń służb leśnych, służb porządkowych oraz przepisów
przeciw pożarowych.
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w
regulaminie, o których zobowiązani są poinformować
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 minut po zakończeniu
biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w
wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie
zwrócona.
Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej
interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.
Organizator nie wysyła nagród zawodnikom którzy byli
nieobecni na ceremonii dekoracji. Nagrody takowe zostają
przekazane na cele charytatywne.
Dyrektor Zawodów

