
BIEG INDYKA - 2018

Regulamin biegu
1. Cel imprezy:

Zachęcenie do aktywności fizycznej na powietrzu; promowanie biegania, jako najprostszej
formy ruchu; propagowanie zdrowego trybu życia; aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród
lokalnej społeczności oraz promocja.

2. Organizatorzy:

Zrzeszenie Rolników i Producentów Lubuski Indyk, BOMADEK Sp. z o.o., Gmina Trzebiechów.

3. Termin i miejsce imprezy:

Bieg odbędzie się w dniu 14 lipca 2018r. w Trzebiechowie.

Start biegu nastąpi o godzinie 11:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się

o godz. 10:30.

Długość trasy: 2.5km w kategorii wiekowej: 13-17 lat

Długość trasy: 10km w kategorii wiekowej: 18lat i powyżej

- Kategorie:

I. Młodzież 13-18 lat

II. Kobiety 18+

III. Mężczyźni 18 +

IV. Bieg producentów i przedstawicieli branży drobiarski

Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.trzebiechow.pl

i www.super-sport.com.pl, najpóźniej 14dni przed Biegiem.

4. Program zawodów:

Przyjmowanie zapisów: bieg przewidziany jest dla 300 osób (lista zostanie zamknięta w
momencie zapisu 300 osoby) lub na godzinę przed startem. Biuro zawodów zamykane będzie
15 minut przed godziną startu.

11:00- start biegu

13:00- zakończenie zawodów

14:15- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

5. Warunki uczestnictwa:

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

http://www.trzebiechow.pl
http://www.super-sport.com.pl


- ukończyli 13lat;

- zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową;

- przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub które
złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela
ustawowego- oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez
Organizatora (załącznik nr 1).

Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w zawodach.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do momentu zamknięcia listy

(zapis 300-stenej osoby), przesyłając swoje oświadczenie o chęci udziału.

 Telefonicznie pod numerem: 68 351 41 31
 Na adres e-mail: tok@trzebiechow.pl, www.super-sport.com.pl/zapisy
 lub na godzinę przed startem. Biuro zawodów zamykane będzie 15 minut przed

godziną startu.

7. Nagrody:

3 pierwsze osoby w każdej kategorii, które ukończą bieg otrzymają nagrody rzeczowe.

Oprócz wymienionych klasyfikacji organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody według
swojego uznania.

8. Uwagi końcowe:

- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne;

- uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność;

- uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
jednostki zgłaszające lub indywidualnie;

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu
centralnie na klatce piersiowej;

- zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;

- bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym;

- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu;

- interpretacja regulaminu należy do organizatora;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

- po biegu do dyspozycji zawodników prysznice

- uczestnicy biegu otrzymają po biegu zupkę regeneracyjną.
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