14. Bieg Śladem Konia
Cel Imprezy:
Integracja środowiska biegowego Wrocławia i okolic. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy
aktywności ruchowej. Miłe rodzinne spędzenie czasu wolnego w ramach III Pikniku Olimpijskiego
Wrocławia i Dolnego Śląska.
Organizator:
Wrocławski Klub Biegacza PIAST przy współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, Wrocławskim Centrum
Sportu, Hippiki i Rekreacji oraz Sponsorem – Firmą WROPAK.
Termin i miejsce:
30 czerwca 2013r. godz. 11.15 – Wrocławski Tor Wyścigów Konnych „Partynice”.
Biuro zawodów:
Oznakowane pomieszczenie w budynku głównym WTWK (kasy wyścigów).
Biuro czynne w godz. 09.15 – 10.50
Start i meta:
Tor wyścigów konnych - na wysokości bomby startowej.
Trasa i dystans:
Trasa trawiasta, podłoże miękkie - 4200 m – dwa okrążenia toru wyścigów konnych.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu głównego może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Od osób, które do dnia
30.06.2013r. 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.
Klasyfikacja:
M i K 16 – mężczyźni i kobiety od 16 lat,
M i K 20 - mężczyźni i kobiety od 20 do 29 lat
M i K 30 - mężczyźni i kobiety od 30 do 39 lat,
M i K 40 – mężczyźni i kobiety od 40 do 49 lat,
M 50 – mężczyźni od 50 do 59 lat,
K 50 – kobiety powyżej 50 roku życia,
M 60 – mężczyźni od 60 do 69 lat,
M 70 - mężczyźni powyżej 70 roku życia.
Przy zaszeregowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Nagrody:
Dla najszybszej i najszybszego zawodnika biegu trofeum.
Dla pierwszych trzech osób z poszczególnych kategorii wiekowych trofea i upominki.
Dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe upominki oraz koszulki okolicznościowe.

Zgłoszenia:
W biurze zawodów lub za pomocą panelu zgłoszeniowego (aktywny do dnia 27.06.2013r.) na stronie:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=831
Opłata startowa:
- 15 zł płatne na konto organizatora;
- 10 zł dla członków WKB Piast z opłaconą składką za 2013r.;
- 20 zł płatne w dniu zawodów dla wszystkich.

Opłatę startową prosimy wnieść na poniższe konto organizatora:
30 1090 2402 0000 0006 1001 0454
z dopiskiem: (imię i nazwisko) - 14.Bieg Śladem Konia – opłata startowa

Pozostałe ustalenia:


Bieg odbędzie się jako impreza towarzysząca dla III Pikniku Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego
Śląska, podczas którego przewidziane są liczne atrakcje i pokazy sportów olimpijskich i nie
olimpijskich.



Bieg główny odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu.



Opieka medyczna zapewniona jest przez organizatora w/wym. Pikniku.



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 .

KIEROWNIK ZAWODÓW
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