
XII ZIMOWY BIEG PIASTA
Termin: 25.02.2012 r. (sobota)

Cel imprezy: 
Tradycyjna  inauguracja sezonu biegowego we Wrocławiu - wspólne rozpoczęcie  sezonu przez 
członków WKB Piast.
Integracja wrocławskich środowisk sportowych.

Miejsce:
Stadion Olimpijski, zbiórka: Pergola - miejsce finiszu Maratonu Wrocław.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu głównego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat. 
Od osób niepełnoletnich, które do dnia 25.02.2012 r. nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda 
rodzica lub prawnego opiekuna podpisana w obecności pracownika biura zawodów. 
Osoby  pełnoletnie  mogą  wystartować  w  biegu  po  podpisaniu  oświadczenia  potwierdzającego 
uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność lub przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów długodystansowych. 

Dystans:
Ok. 6 km. 

Trasa:
Bulwary  nadodrzańskie,  mosty:  Jagiellońskie  i  Swojczycki,  alejki  kompleksu  Stadionu 
Olimpijskiego.

Zgłoszenia:
Elektronicznie: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wkbpiast.com
Osobiście: w dniu zawodów w godz. 9:30 – 10:45.

Program:
9:30 – 10:45 – zgłoszenia do biegu i odbiór numerów startowych
11:00 – start
12:15 – dekoracje i losowanie upominków

Klasyfikacje:
Będzie  prowadzona  klasyfikacja  generalna  oraz  klasyfikacja  w  następujących  kategoriach 
wiekowych.

1. M-16 / 1996 – 1993 1. K-16 / 1996 – 1993 /



2. M-20 / 1992 – 1983 2. K-20 / 1992 – 1983 /
3. M-30 / 1982 – 1973 3. K-30 / 1982 – 1973 /
4. M-40 / 1972 – 1963 4. K-40 / 1972 – 1963 /
5. M-50 / 1962 – 1953 5. K-50 / 1962 i starsze
6. M-60 / 1952 – 1943
7. M-70 / 1942 i starsi

Nagrody:
Zimowy  Puchar  Piasta:  wręczany  uroczyście  przez  prezesa  WKB  Piast  dla  najszybszego 
klubowicza i klubowiczki.
W klasyfikacji open K i M: nagrody rzeczowe i medale za I, II i III miejsce.
W kategoriach wiekowych: okolicznościowe medale za I, II i III miejsce.
Nagroda specjalna:  biegowy GPS Garmin Forerunner,  wylosowany będzie spośród wszystkich 
zawodników, którzy ukończą bieg.
Upominki: rozlosowane zostaną spośród wszystkich, którzy ukończą bieg.
Uwaga: nagrody w klasyfikacji open nie dublują się z medalami w kat. wiekowych.
Nieobecność  wyczytanego  podczas  losowania  nagród  powoduje  ponowne  rozlosowanie  danej 
nagrody.

Opłata startowa:
10 zł – płatne do dnia 22 lutego bezpośrednio na konto organizatora: 
30109024020000000610010454 według wzoru: imię, nazwisko, Bieg Zimowy - opłata startowa.
15 zł – płatne w dniu startu.
W przypadku wniesienia opłaty drogą elektroniczną przy odbiorze numeru startowego wymagane 
jest okazanie potwierdzenia przelewu.

Postanowienia ko cowe:ń
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu i obsługę informatyczną.
Organizator zapewnia gorącą herbatę dla wszystkich zawodników.
Z uwagi na nieprzewidywalność zimowej aury organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji 
lub zmiany trasy.
Ze względu na trwający remont  ul.  Folwarcznej  nawierzchnia  będzie  trudniejsza niż  w latach 
minionych - prosimy wziąć to pod uwagę przy doborze obuwia.
Organizator zapewnia szatnie, depozyt, toalety oraz natryski. 
Dla biegaczy, którzy zarejestrowali się drogą elektroniczną i wnieśli opłatę wyznaczone będzie 
odrębne stanowisko odbioru numerów startowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Kierownik biegu: 
Jakub Horbaczewski 

Tel. 605 458 551



Mail: kuba-hor@wp.pl


