
Regulamin biegu

Bieg z cyklu VII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny inauguruje sezon biegowy 

w Powiecie Tarnogórskim. 

Odbędzie się w sobotę 24 marca 2018 r., o godzinie 10.00 w Kaletach- Truszczycy.

TRASA BIEGU GŁÓWNEGO:
 Dystans ( + -) 5 km, nawierzchnia: szutrowa, leśna ścieżka.

 Start: godzina 10.00 okolice wiaty za leśniczówką w Kaletach- Truszczycy (ul. Dębowa,

mapka dojazdu w załączniku). Meta w tym samym miejscu. Czas- około 20 minut.

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Impreza ma charakter otwarty. W biegu głównym mogą brać udział osoby, które ukończą do

24 marca 2018 r. 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców

lub prawnych opiekunów. Wszyscy powinni posiadać dokument stwierdzający datę
urodzenia. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. Warunkiem dopuszczenia do

biegu będzie podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego

własnoręcznie. Akceptując regulamin i dokonując zgłoszenia do udziału w zawodach,

uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia odszkodowania od organizatorów lub jego

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zawodnik przyjmuje do

wiadomości, że w razie wypadku nie może rościć żadnych roszczeń w stosunku do

organizatora. Zawodnik dokonując zgłoszenia jednocześnie wyraża zgodę na publikację
danych osobowych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

KATEGORIE WIEKOWE
 Kobiety 

1. GRUPA 15 – 16 lat ( 2002- 2003) 

2. GRUPA 17– 39 lat ( 2001 - 1979)

 3. GRUPA 40 lat i więcej ( 1978 - …) 

 Mężczyźni: 

1. GRUPA 15 – 16 lat ( 2002- 2003)

 2. GRUPA 17– 39 lat ( 2001 - 1979) 

3. GRUPA 40 lat i więcej ( 1978 - …) 

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rocznik. 

ZGŁOSZENIA 
w terminie do 23 marca 2017 r. - przez internet na adres: jacek.lubos@kalety.pl, przesyłając

wypełnioną kartę zgłoszenia 

UWAGA ! 
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach 9.15- 9.45 pod wiatą przy

leśniczówce w Kaletach- Truszczycy

W dniu imprezy weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, i podpisanie

oświadczenia, że stan zdrowia zawodnika zezwala na udział w zawodach i start odbywa się na

własną odpowiedzialność. Przy weryfikacji należy okazać dokument tożsamości. 



NAGRODY 
We wszystkich grupach wiekowych za miejsca I-III przyznane będą puchary. Po ukończeniu

biegu odbędzie się poczęstunek (tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek). 

ZAKOŃCZENIE IMPREZY 
– ok. godz. 12.00 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne - organizatorzy nie zapewniają
możliwości skorzystania z natrysków i strzeżonej szatni, nie ma możliwości zdeponowania

rzeczy - organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

INFORMACJE PRZEKAŻ I ZAPROŚ INNYCH! 

ORGANIZATORZY: 
Miasto Kalety, Powiat Tarnogórski, Nadleśnictwo Świerklaniec


