II BIEG RZEMIEŚLNIKA

Cel imprezy:
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

Patronat:
Prezydent Miasta Rybnik
Starosta Rybnicki

Patronat medialny:
Telewizja TVT, Rybnik.com.pl, Tygodnik Regionalny „Nowiny”

Organizator:
Izba Rzemieślnicza w Rybniku nr tel. (32) 42 259 24 tel. kom. 509 530 474
MIEJSCE: "GZEL RYBACZÓWKA" Chwałęcice ul. Gzelska 44- 200 Rybnik
TERMIN: 14 maj 2017r. (niedziela), start biegu: godz. 11.00,
DYSTANS:
5 km (jedna pętla)
10 km (dwie pętle) - BIEG GŁÓWNY
Nordic Walking – 5 km
Limit czasowy: 2h
Limit uczestników: 250 osób
Trasa: Mapa trasy dostępna na stronie www.izbarybnik.pl

Nawierzchnia: Leśna, piaszczysta
Profil terenu: Pofałdowany, lekkie podbiegi i zbiegi
Punkty z wodą: W połowie pętli
Pomiar czasu: Elektroniczny

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronach:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2291 lub stronie
www.izbarybnik.pl do dnia 10 maj 2017r., osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów do
godziny 10:30
– Biuro zawodów będzie czynne od 8:00 do 10:30

Udział
Uczestnicy biegną wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pobranie numeru startowego jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia
własnoręcznego podpisu na wydrukowanej przez organizatora karcie zgłoszenia i pobrania
numeru startowego w dniu biegu w biurze zawodów lub wypisania karty na miejscu podczas
rejestracji najpóźniej do godz. 10:30
W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, w tym przypadku
zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze numeru startowego zgody opiekuna prawnego
osoby niepełnoletniej na start. Zgodę opiekuna można pobrać ze strony internetowej
www.izbarybnik.pl

Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem
weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do
którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą, oraz do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że
naruszył warunki niniejszego Regulaminu

Wpisowe:
 Młodzież szkół zawodowych i średnich - bezpłatnie
 Zawodnicy 25 zł
 W dniu zawodów 35 zł

Płatność:
Przy zapisach drogą elektroniczną do dnia 10.05.2017 na konto Izby Rzemieślniczej w
Rybniku ul. 3-go Maja 18 44-200 Rybnik na nr konta: 52 8455 0000 2001 0035 3496 0001 w
tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz dopisek "BIEG" lub gotówką w biurze
zawodów.

Program imprezy
 8:00– 10:30 – zapisy, odbiór numerów startowych i weryfikacja zawodników
 11:00 – start biegu
 13:00 – oficjalne zakończenie (udekorowanie zwycięzców, rozdanie nagród, wspólny
piknik z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek)

Klasyfikacje
 II Bieg Rzemieślnika 5 i 10 KM (kobiet i mężczyzn)
 NORDIC WALKING na 5 km (kobiet i mężczyzn)

Nagrody
I-III miejsca w II Biegu Rzemieślnika na 10 km dla kobiet i mężczyzn – puchary
I -III miejsca w II Biegu Rzemieślnika na 5 km dla kobiet i mężczyzn - puchary
I - III miejsca w Nordic Walking na 5 km kobiet i mężczyzn - puchary
Wszyscy uczestnicy po przekroczeniu mety dostaną pamiątkowe medale.

Wyniki:
Oficjalne wyniki będą ogłoszone zaraz po biegu i opublikowane na stronie
www.izbarybnik.pl

Postanowienie Końcowe
Warunkiem zmierzenia czasu jest prawidłowe zamocowanie chipa przez zawodnika.
Organizator zapewnia opiekę medyczną (na miejscu karetka pogotowia)
Organizator zapewnia ubezpieczenie każdego zawodnika.
Organizator nie zapewnia miejsca do przebrania się.
Organizator zapewnia depozyt.
Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Organizator zapewnia miejsca parkingowe (ilość ograniczona).
Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
Protesty należy składać u organizatora do godziny 13:00, po odbyciu zawodów lub
opublikowaniu wyników.
Wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów oraz na stronie internetowej
www.izbarybnik.pl

