
                         Regulamin 12. Biegu Śladem Konia – 2 okrążenia toru (4.300 m) 
Niedziela 26 czerwca 2011 r. o godzinie 14.30

                        Bomba w górę po 4. gonitwie o Nagrodę Prezydenta Wrocławia                      

1. CELE: 
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej czwarta impreza 
akcji „Grand Prix WKB PIAST 2011”,
2. ORGANIZATOR: Wrocławski Klub Biegacza PIAST i Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.
3.  TERMIN I MIEJSCE: niedziela 26 czerwca 2011 r. ok. godz. 1430 (po 4 gonitwie) – teren WTWK 

Partynice we Wrocławiu 
9. Dzień Wyścigowy w ramach Dni Wrocławia – Dzień Prezydencki; nagroda Prezydenta.

4. TRASA: Trawiasty tor wyścigów konnych – dwa okrążenia po 2.150 metrów.
5. START i META: Na wysokości bomby startowej wyścigów konnych na lewym krańcu prostej startowej – 

sygnał startu - strzał prezydenta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza lub medalisty olimpijskiego około 
godziny 14.30 

6. BIURO ZAWODÓW – stara trybuna WTWK; zgłoszenia od godziny 12.30 w dniu imprezy:
I.    Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić w czasie biegu na 
koszulkach z przodu. 
II.  Zawodnicy nieposiadający numerów startowych nie będą klasyfikowani. 
III. Przyjęcie numeru oznacza akceptację tego regulaminu.
IV. Pierwsze 60 osób (przy zapisach) otrzyma pamiątkowe koszulki Grand Prix WKB PIAST 2011.
7. UCZESTNICTWO: 

a) uczestnikiem biegu może być każda osoba urodzona w roku 1997 i latach wcześniejszych,

b) wymagane  są  badania  lekarskie  potwierdzające  dobry  stan  zdrowia,  a  w  przypadku  ich 
nieposiadania złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,

c) osoby niepełnoletnie biorą udział pod warunkiem złożenia  podpisu na karcie przez ich prawnego 
opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 12.09.2001 Dz. U. Nr 
101 Poz. 1095).

8. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 
I. Zawodniczki i zawodnicy będą nagradzani w kategoriach wiekowych. Puchary otrzymają pierwsze 

trójki we wszystkich kategoriach:
a. M i K 14 – mężczyźni i kobiety od 14 lat, ur. w latach 1992-1997,

b. M i K 20 - mężczyźni i kobiety od 20 do 29 lat, ur. 1982 – 1991,

c. M i K 30 - mężczyźni i kobiety od 30 do 39 lat, ur. 1972 – 1981,

d. M i K 40 – mężczyźni i kobiety od 40 do 49 lat ur. 1962 – 1971,

e. M 50 – mężczyźni od 50 do 59 lat ur. 1952 – 1961,

f. K 50 – kobiety od 50 lat ur. w 1959 roku i wcześniej,

g. M 60 – mężczyźni od 60 do 69 lat ur. 1942 - 1951,

h. M 70 - mężczyźni powyżej 70 roku życia ur. w roku 1941 oraz starsi.

II. Wręczenie  nagród  dla  najlepszego  mężczyzny  i  kobiety  (nagrody  Dyrektora  Biegu  i  WTWK 
Partynice) przed główną trybuną lub na scenie po 5. gonitwie ok. godz. 15.00 

III. Uhonorowanie pucharami  zwycięzców kategorii wiekowych oraz losowanie 30 upominków (wśród 
wszystkich uczestników) przed starą trybuną WTWK Partynice po tej ceremonii,

IV. Każdy  uczestnik  otrzyma  podczas  wręczania  nagród  dyplom obrazujący  dotychczasową  historię 
biegu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

I.   Trasa biegu jest zamknięta dla ruchu konnego, ale pierwsze konie przygotowujące się do 5. gonitwy 
pojawią się ok. 14.43 – do tej pory biegaczki i biegacze muszą opuścić tor. Dlatego kto nie pokona trasy  
pierwszego okrążenia w czasie poniżej 13 minut będzie musiał zakończyć bieg i będzie sklasyfikowany na 



kolejnej pozycji w swojej kategorii z adnotacją straty jednego okrążenia!!!
II.  Pierwszą pomoc medyczną zapewnia gospodarz - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE .
III. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestników obowiązuje estetyczny ubiór.
IV. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegu.
V.  Zgłoszenie się oznacza akceptację regulaminu, a jego interpretacja należy do organizatora

Dyrektor 12. Biegu Śladem Konia
red. Maciej Głowacki

glowkin@wp.pl, tel. +48-728 262 342, www.wkbpiast.com, www.maratonypolskie.pl

http://www.wkbpiast.com/
mailto:glowkin@wp.pl
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