
REGULAMIN 
40 Jubileuszowego Biegu Ulicznego KS AZS Politechnika Wrocławska 

 

1.  ORGAIZATOR : 

KS AZS Politechnika Wrocławska 

2.  TERMIN : 

16 listopada 2014 r. godz. 12.00 

3.  ZGŁOSZENIA : 

Imienne 

 - elektroniczne na www.azs.pwr.wroc.pl od 4.11.2014 r. do 15.11.2014 r. 

 - w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30 – na miejscu startu 

 - informacje: www.azs.pwrwroc.pl 

4.  TRASA BIEGU : 

Start/Meta – ul. Wittiga (na wysokości DS. T-15 PWr.), wał nad Odrą, półmetek na wysokości pętli na 

Biskupinie, powrót tą samą drogą. 

5.  DYSTANS : 

Około 6 000 metrów.  

6.  UCZESTNICTWO : 

Prawo startu mają wszyscy miłośnicy biegania, którzy urodzili się w 1999 roku i starsi. Ilość studentów 

reprezentujących daną uczelnię – bez ograniczeń. 

7.  KLASYFIKACJE : 

A. - Generalna – open. 

B. - Kobiet. 

C. - Studentów i pracowników Politechniki  Wrocławskiej.  

1.  kategoria wiekowa do 45 lat. 

2.  kategoria  wiekowa od 46 lat. 

D. - W ramach Ligi Międzyuczelnianej 

1. kobiet (punktują 5 najlepsze zawodniczki danej uczelni według klucza : I m-ce - 200 pkt., II m-ce - 

197 pkt., III m-ce - 195 pkt., IV m-ce 194 pkt., ...ostatnie m-ce 1 pkt.) 

2. mężczyzn (punktuje 5 najlepszych zawodników danej uczelni według klucza : I m-ce - 200 pkt., II 

m-ce - 197 pkt., III m-ce - 195 pkt., IV m-ce 194 pkt., ...ostatnie m-ce - 1 pkt.). 

UWAGA ! Pozostali zawodnicy z danej uczelni (powyżej 5 kobiet, powyżej 5 mężczyzn) są pomijani w 

punktacji. W przypadku uzyskania tej samej ilości pkt przez drużyny decyduje wyższe miejsce pierwszego 

zawodnika. 

8.  NAGRODY : 

A.   Za I  miejsce - 300 zł., medal, dyplom, Puchar 

   Za II miejsce - 200 zł., medal, dyplom 

   Za III miejsce - 100 zł., medal, dyplom 

B.   Za I miejsce - 200 zł., medal, dyplom 

   Za II miejsce - 100 zł., medal, dyplom 

   Za III miejsce -   50 zł., medal, dyplom 

C1, C2. Za I, II i III miejsce medale i dyplomy 

D1, D2. Za I, II i III miejsce medale i dyplomy 

Wszyscy uczestnicy otrzymują medal pamiątkowy 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

a.) Pomiaru czasu zawodników dokonuje się elektronicznie na mecie. 

b.) Nie pobiera się opłaty startowej, 

c.) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 


