XXV Złotnickie Biegi Przełajowe
Termin: 20.04.2013r.
Miejsce: Park Złotnicki, ul. Złotnicka (obok Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2)
Program:
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

09.45
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10.10
10.20
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10.40
10.50
12.00
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bieg
bieg
bieg
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bieg
bieg
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przedszkolaka rocznik 2006 i młodsze (trasa 150 m)
dziewcząt rocznik 2004/2005 (trasa 600 m)
chłopców rocznik 2004/2005 (trasa 600 m)
dziewcząt rocznik 2002/2003 (trasa 800 m)
chłopców rocznik 2002/2003 (trasa 800 m)
dziewcząt rocznik 2000/2001 (trasa 1200 m)
chłopców rocznik 2000/2001 (trasa 1200 m)
główny (trasa ok. 6 km)

Biegi dla dzieci organizuje SKS „Złotniczanie”
Bieg główny organizuje Wrocławski Klub Biegacza „PIAST”
Trasa: Crossowa, przełajowa, wiodąca alejkami parkowymi.
Klasyfikacja biegu głównego:
Mężczyźni:
1. M-16 /1994-1997/
2. M-20 /1984-1993/
3. M-30 /1974-1983/
4. M-40 /1964-1973/
5. M-50 /1954-1963/
6. M-60 /1944-1953/
7. M-70 /1943 i starsi/

1.
2.
3.
4.
5.

Kobiety:
K-16 /1994-1997/
K-20 /1984-1993/
K-30 /1974-1983/
K-40 /1964-1973/
K-50 /1963 i starsze/

Zgłoszenia:
Do biegów dzieci
- telefonicznie 071/3493716 (dot. szkół podstawowych;
- w dniu zawodów w godz. 09.00-09.30 (obok linii startu i mety w Parku Złotnickim).
Do biegu głównego
- poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=741

- poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wkbpiast.com
- w dniu zawodów w godz. 10.00-11.45 w SP nr 24 ul. Częstochowska 42.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu głównego może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
Od osób, które do dnia 20.04.2013r. nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 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.
Za badania uczestników biegów dla dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.
W kategoriach szkół podstawowych obowiązują imienne listy z rocznikiem,
potwierdzone przez dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna.

Nagrody:
W biegach dzieci
Za miejsca I-III nagrody rzeczowe oraz dyplomy za miejsca I-VI.
W biegu głównym
Puchary za miejsca I-III open K i M.
Trofea za miejsca I-III w kategoriach wiekowych.
Opłata startowa:
Biegi dla dzieci:
- udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
Bieg
- 15
- 10
- 20

główny:
zł płatne na konto organizatora;
zł dla członków WKB Piast z opłaconą składką za 2013r.;
zł płatne w dniu zawodów.
Opłatę startową prosimy wnieść na poniższe konto organizatora:
30 1090 2402 0000 0006 1001 0454

z dopiskiem: (imię i nazwisko) Złotnickie Biegi Przełajowe – opłata startowa

Zakończenie i wręczenie nagród dla wszystkich grup biegowych odbędzie się
w PARKU ZŁOTNICKIM
(w przypadku złej pogody lub innych niedogodności w SP nr 24)

Postanowienia końcowe:
Bieg główny wchodzi w cykl biegów pn. I Grand Prix Parków Wrocławskich.
Bieg główny odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu
Organizator przewiduje posiłek regeneracyjny dla uczestników biegu głównego.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zapewnia szatnie-przebieralnie, depozyt oraz toalety.
Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy
pozostawione bez opieki.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów na
stronie www.wkbpiast.com i www.maratonypolskie.pl .
Kontakt SKS „Złotniczanie” przy SP nr 24 we Wrocławiu – 071/3493716.
Kontakt WKB Piast Wrocław – 601-358-757

Zapraszamy serdecznie
O R G A N I Z A T O R Z Y
SKS „Złotniczanie” i WKB Piast Wrocław

