Bieg Gerharta Hauptmanna
z okazji 150 rocznicy urodzin laureata Nagrody Nobla
Sobota, 13 października 2012
Stadion Olimpijski we Wrocławiu
1. CEL IMPREZY:
− uczczenie pamięci pisarza Gerharta Hauptmanna (1862-1946) oraz jego
dorobku literackiego;
− popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji;
− promowanie zdrowego stylu życia;
− krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności;
− rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze
wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych.
2. ORGANIZATOR:
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk oraz WKB Piast Wrocław
3. TERMIN I MIEJSCE:
 13 października 2012
 start godz. 11:30, Stadion Lekkoatletyczny, ul. Paderewskiego 35 - bieg
główny i nordic walking
4. DYSTANS: 10 km (bez atestu PZLA)
5. PROFIL TRASY: Alejki kompleksu Stadionu Olimpijskiego, bieżnia stadionu
lekkoatletycznego, mosty: Jagiellońskie i Swojczycki.
6.

ZGŁOSZENIA:
 elektroniczne do biegu głównego oraz nordic walking poprzez formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.wkbpiast.com do dnia
11 października 2012 lub osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego
limitu zgłoszeń.
Uczestnicy biegu głównego oraz nordic walking uiszczają opłatę 15 zł na
konto: WKB Piast Wrocław

30 1090 2402 0000 0006 1001 0454
(wg wzoru: nazwisko, imię, Bieg Hauptmanna).

W dniu zawodów opłata startowa wynosi 30 zł.
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem
opłaty startowe na koncie organizatora.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi,
nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy
wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.
7. KLASYFIKACJA – bieg główny
− generalna kobiet i mężczyzn
− w kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się)
MĘŻCZYŹNI
KOBIETY
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UCZESTNICTWO:
w biegu głównym i nordic walking prawo startu mają zawodnicy, którzy
ukończyli 16 lat (rok ur. 1996),
osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego
podpisaną w Biurze Zawodów,
limit łączny uczestników (bieg główny i nordic walking) wynosi 400 osób,
organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w
przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń,
warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia do braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie
dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych,
zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

9. NAGRODY:
− puchary dla zwycięzców biegu w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w
biegu głównym,
− puchary dla zwycięzców kategorii wiekowych w biegu głównym,
− każdy zawodnik kończący bieg główny oraz nordic walking na mecie
otrzymuje okolicznościowy medal,
− wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg główny oraz nordic
walking zostaną rozlosowane nagrody.
10. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
− pomiar czasu zabezpiecza organizator – obsługa ANDYCOM Wrocław,
System DATASPORT - CZIPY AKTYWNE. Chipy będą wydawane
nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym
(koszulka techniczna) w dniu 13.10.2012 (sobota) w godz. 9.30 – 11.15 –

(kontakt

Danuta

Pilarz-Małkiewicz

tel.

603

287

694,

email:

danapm@poczta.onet.pl),

− osoby, które nie zwrócą chipa zostaną obciążone kwotą 100zł,
− szatnie oraz depozyt znajdują się w Hali Wielofunkcyjnej przy al.
Paderewskiego 35,
− zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz
zdjęcia numeru startowego i oddanie chipa,
− biuro zawodów znajduje się w Hali Wielofunkcyjnej przy al. I. J.
Paderewskiego 35,
− uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
− organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie,
− organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
− ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
− nordic walking ma charakter rekreacyjny bez przyznawania nagród
− pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu godziny od zamknięcia
mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100zł. Protesty
rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W przypadku
bezzasadności wniesionego protestu kaucja przepada,
− ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz. 13.30 w Hali
Wielofunkcyjnej przy al. Paderewskiego,
− honorowy patronat: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Gottfried Zeitz.
11. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
W ramach Biegu Gerharta Hauptmanna od godz. 10:00 odbędą się imprezy dla
dzieci promujące zdrowy styl życia.
Zapisy do biegów dziecięcych rozpoczną się o godz. 8:30 w Biurze Zawodów,
zakończenie o godz. 9.40. Start dla dzieci jest bezpłatny.
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Uroczyste wręczenie nagród za zajęcie I,II i III miejsca w kategoriach dziewcząt i
chłopców odbędzie się o godz. 11:40 na Stadionie Lekkoatletycznym.
Dla uczestników biegów dziecięcych przewidziane są słodkie upominki.
Dyrektor biegu
Dariusz Madej
Wrocław, 2012

