Powiatowy Ośrodek
Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji

LOT
Ziemi
Pińczowskiej

REGULAMIN II BIEGU SZLAKIEM MIETY I KAMIENIA
PIŃCZÓW 24 PAŹDZIERNIKA 2015r.
1.

CEL IMPREZY
-

2.

popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej
promocja obszaru powiatu pińczowskiego dla rozwoju turystyki aktywnej

ORGANIZATOR
Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Hala Widowiskowo-Sportowa, Lokalna
Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej , 4Run Pińczów.

3.

TERMIN I MIEJSCE
24 października 2015r. ( sobota ). Godz.11:00 ul. Republiki Pińczowskiej 42, Pińczów, Hala
Widowiskowo-Sportowa

4.

BIEG GŁÓWNY

Trasa II biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie w przeważającej większości
asfaltem z wyłączeniem Garbu Pińczowskiego- od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki
Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. 3 Maja – następnie w kierunku miejscowości –
Kopernia- Skowronno Dolne – Skowronno Górne – przez Garb Pińczowski ( droga szutrowo- polna ) do
Skowronna Dolnego- Koperni- Pińczowa – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowosportowej
Start biegu godz.11:00. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych, bez kaucji. Pomiar
obsługiwać będzie firma ultimasport.pl.
Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości
wyznaczonej trasy.
Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn i klasyfikacja wiekowa
5.

NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet
I miejsce - 250 zł
II miejsce - 150 zł
III miejsce - 100 zł
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
I miejsce - 250 zł
II miejsce - 150 zł
III miejsce - 100 zł
3. Klasyfikacja kobiet- powiat pińczowski, miejsca I-III (puchary)
4. Klasyfikacja mężczyzn – powiat pińczowski, miejsca I-III (puchary)
5. Dodatkowe nagrody przewidziane w przypadku pozyskania środków od sponsorów.

6.

Klasyfikacja wiekowa w kategoriach: (puchary)
M-I (16*-29)
K-I (16*-29)
M-II (30-39)
K-II (30-39)
M-III (40-49)
K-III (40-49)
M-IV (50-59)
K-IV (pow. 50)
M-V (pow.60)
* 16-18 lat - wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział przez rodzica lub opiekuna prawnego
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6. Klasyfikacja dla najmłodszego i najstarszego zawodnika imprezy (puchary)
6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 2 godziny 15 minut otrzymają
pamiątkowy medal
8.

WARUNKI UCZESTNICTWA

9.

Bieg ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 24 października 2015r. będą
miały ukończone 16 lat.
Uczestnicy biegu muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu na
formularzu zgłoszenia i wpłacić opłatę startową, a osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedstawić
pisemną zgodę rodzica na udział w biegu.
ZGŁOSZENIA
1.
2.

Biuro Organizacyjne „II Biegu Szlakiem Mięty i Kamienia mieści się w Hali WidowiskowoSportowej, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów
Zgłoszenia przyjmowane są przez internet do dnia 23.10.2015 na stronie zapisy.ultimasport.pl/131

10. OPŁATY
1.

Opłata startowa wynosi 20,00 zł i obowiązuje wszystkich biegaczy, którzy zgłoszą się i dokonają wpłaty
w terminie do 20.10.2015r.
Po tym terminie opłaty startowe wynoszą:
30,00 zł
- wpłata do dnia 24.10.2015 r. do godz. 10:00 - płatne wyłącznie w biurze biegu.
Zawodnicy w wieku powyżej 70 roku życia są zwolnieni z wpisowego.
Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto POKSTiR w Pińczowie

nr 58 8509 0002 2001 0005 1998 0002
w treści wpisując imię i nazwisko zawodnika.
Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyjęciem
zgłoszenia do biegu.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi z wyjątkiem nie zakwalifikowania się do biegu ze względu na
brak miejsc po dokonaniu wpłaty.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pakiet startowy na który składa się:
 numer startowy,
 koszulka okolicznościowa,
 bon żywnościowy na posiłek,
 medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem)
 przewodnik opisujący piękno Ponidzia
 torba okolicznościowa
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W biegu może wziąć udział maksymalnie 200 zawodników. O przyjęciu decydować będzie
kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą przelewem lub w kasie biura wpisowe.
2. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w biurze zawodów
w dniu 24.10.2015r. w godzinach 9:30-10:30
3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie
na klatce piersiowej.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się
na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizator nie zapewnia noclegów.
9. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.
10. Sędzia Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed
rozpoczęciem biegu.
11. Sędzia Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
1.
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12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
13. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
14. Wszelkie kwestie sporne dotyczące II Biegu Szlakiem Mięty i Kamienia rozstrzyga Sędzia Główny,
jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
15. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych imprezy.
Pińczów, 24 września 2015r.
Sędzia Główny
Marcin Błach

