
REGULAMIN: Bieg Sylwestrowy 2013/2014

1. Organizator 
Stowarzyszenie Bieg Piastów  i Dolnośląski Związek Narciarski
58-580 Szklarska Poręba – Jakuszyce 
tel.: (+48) 75 717 33 38, fax: (+48) 75 717 20 22 
www.bieg-piastow.pl

2. Miejsce i termin zawodów: 
Ośrodek Narciarstwa Biegowego w Jakuszycach. 
Termin:  31.12.2013 /1.01.2014r.

3. Cel imprezy: 
Impreza ma na celu: 
-Popularyzację biegów narciarskich
-Promocję regionu, Gór Izerskich i Karkonoszy

4. Dystans: 
-  6,5 km  CT

5. Program 
wtorek– 31.12.2014r.

• 23:40  Zamknięcie boksów startowych.
23: 45 Start biegu (6,5 km CT – styl klasyczny)

• 01:00 Dekoracja zwycięzców biegu.

     6. Informacja dla zawodników 
• Miejsce startu – Polana Jakuszycka 
• Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia. 
• Każdy uczestnik musi przejść przez kontrolę przy  wejściu do sektora startowego. 
• Wejście do boksów zostanie zamknięte 5minut przed planowaną godziną startu. 
Start masowy – w jednej grupie. 

Czas biegu wszystkich zawodników będzie liczony od momentu 
przekroczenia linii pomiaru czasu przez pierwszego zawodnika (czas brutto). 

• Postępowanie na trasie zawodów: 

Zawodnicy muszą: 
-biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy , 
-nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom, 
-nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować 
prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę, 

• Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. 

http://www.bieg-piastow.pl/


• Oznakowanie trasy 
-6,5 km  CT– kolor zielony

Obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu. 
 po godz.01:00 zawodnicy nie będą klasyfikowani.
. • Postępowanie w razie nieukończenia zawodów 
Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym 
obsługę zawodów znajdującą się na trasie i dalej postępować 
zgodnie z instrukcjami. 

• Szatnie 
Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub depozycie.

• Postępowanie na mecie 
Zawodnik po przekroczeniu linii mety otrzymuje medal ukończenia zawodów. 

7. Uczestnictwo 
Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia  31.12.2013r. ukończą 18 lat, opłacą
wpisowe  oraz  w  biurze  zawodów  podpiszą  oświadczenie  o  starcie  na  własną
odpowiedzialność  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia
12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). 

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas 
transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej. 

W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia 
dystansu. 

8. Opłaty startowe
14.12.2013- 31.01.2013r. -  45 zł
Płatne tylko gotówką  w biurze Stowarzyszenia Bieg Piastów.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w 
terminie 7  dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub 
podmioty, które  dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych . 

W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, ( bułka + 
kiełbasa do samodzielnego przygotowania na ognisku) możliwość skorzystania z szatni przed i
po imprezie, profesjonalną obsługę medyczną, ubezpieczenie NW.
 

Uwaga! 
W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana. 

9. Zgłoszenia zawodników 
Zgłoszenia przyjmowane są od  14.12.2013r.  do  31.12.2013r. tylko osobiście w biurze Biegu
Piastów.



Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) jest 
warunkiem uznania zgłoszenia za ważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  
niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. 

• Karta zgłoszenia bez podpisu jest uznana za nieważną. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. 
Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane. 

Limity zgłoszeń:
- 150 osób
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia
listy zgłoszonych. 

10. Wydawanie numerów
Miejsce wydawania numerów:
Budynek Północny Biegu Piastów/ sala Modrzewiowa

- 31.12.2013  w godz. 21-23:00

11. Nagrody
Puchary  dla pierwszych 6 kobiet i 6 mężczyzn w kategorii OPEN.

12. Wyniki 
Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów. 
W tym  czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki 
zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne. 

13. Noclegi 
Organizator  nie  zapewnia  noclegów uczestnikom zawodów.  Kontakt  w sprawie  noclegów:
booking@bptrendytravel.pl, tel.: 505 172 127 lub 75 76 77 262

14. Transport 
Organizator nie zapewnia transportu.

15. Postanowienia końcowe 
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi .

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. 
    
                                         

mailto:booking@bptrendytravel.pl

