4F PÓŁMARATON WIELICKI
Regulamin biegu
1.Organizator: Powiat Wielicki.
2.Partner tytularny: OTCF Spółka Akcyjna, właściciel marki 4F.
3.Cel:
1)popularyzacja biegów długich oraz biegania jako formy rekreacji fizycznej.
2)Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
3)Promocja Powiatu Wielickiego i jego gmin.
4.Termin: 24 września 2017 rok, godzina 12.00.
5.Trasa: 21.097,5 km, nawierzchnia asfaltowa, atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
6.Start-meta: Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
7.Uczestnictwo:
1)Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub
podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu.
2)Warunkiem jest wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy.
8.Zgłoszenia:
1)Rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem stron internetowych w terminie do dnia 17 września 2017 roku:
www.polmaratonwielicki.pl
www.datasport.pl
2)Weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów w biurze zawodów:
a.24 września 2017 r. od godziny 9.00-11.30
b.po godzinie 11.30 numery startowe nie będą wydawane.
9.Biuro zawodów: Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce, ul. T. Kościuszki 15 czynne w dniu
24 września 2017 roku od godziny 9.00 do zakończenia zawodów.
10.Klasyfikacja i nagrody:
1)Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-10
2)Klasyfikacja według kategorii wiekowych za miejsca 1-3
3)Specjalna kategoria dla mieszkańców powiatu wielickiego za miejsca 1-3 KiM

4)Kategorie wiekowe:
mężczyźni: 18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
powyżej 70 lat

kobiety: 18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
powyżej 70 lat

5)Nagrody w kategorii generalnej:
miejsce
1
2

mężczyźni
2000 zł
1500 zł

kobiety
2000 zł
1500 zł

3

1000 zł

1000 zł

4
5
6
7

700 zł
600 zł
500 zł
400 zł

700 zł
600 zł
500 zł
400 zł

8
9

300 zł
200 zł

300 zł
200 zł

10

100 zł

100 zł

6)Kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe):
1.ok. 200 zł
2.ok. 150 zł
3.ok. 100 zł
7)Organizator wręczy nagrody specjalne.
8)Od nagród powyżej 760 złotych zostanie potrącony podatek 10%.
9)Każdy uczestnik otrzyma „techniczną koszulkę” okolicznościową, numer startowy i agrafki, reklamówkę,
worek na odzież w depozycie, wodę mineralną na trasie i mecie oraz posiłek po zakończeniu biegu.
10)Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma medal pamiątkowy na mecie oraz uzyskany wynik biegu za
pośrednictwem SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu.
11)Każdy uczestnik biegu może pobrać imienny certyfikat ze swoim czasem przebiegu oraz zdjęcia ze strony
www.datasport.pl
11.Finansowanie:
1)Opłatę startową można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wymienionych stron
w następujących wysokościach:
a)50 zł. przelewem w terminie do 30 czerwca 2017 r.
b)70 zł. przelewem w terminie od 1 lipca 2017 r. do 17 września 2017 r.

2)Opłata startowa w dniu 24 września 2017 roku wynosi 80 złotych brutto. Opłaty przyjmowane będą w biurze
zawodów. W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu
zaznaczyć opcję: „płacę w biurze zawodów”, a potwierdzenie rejestracji przesłane mailem wydrukować
i przedstawić w biurze zawodów.
3)W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10
dni przed datą zawodów. W sprawach płatności należy się kontaktować mailowo:
informacja@polmaratonwielicki.pl
4)Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
5)Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

12.Postanowienia końcowe:
1)Pomiar czasu: Datasport chipy bezzwrotne w numerze startowym.
2)Organizator ubezpiecza zawodników na czas trwania biegu
3)Organizator zapewnia szatnie, natryski oraz depozyt.
4)Ustala się limit czasu na: 10 km. 1.5 godziny, na 15 km. 2.15 godziny,
na ukończenie biegu - 3 godziny.
5)Punkty odświeżania z wodą będą rozmieszczone na trasie co ok. 5 km.
6)Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie znajdował się na 10 km.
7)Biegacze, którzy przekroczą limit czasu zostaną wycofani z trasy biegu do mikrobusu z napisem „koniec
biegu”.
8)Organizator wprowadza zakaz poruszania się rowerami, wózkami, z kijkami, ze zwierzętami itp.
9)Organizator przewiduje kontrolę antydopingową.
10)Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
11)Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

Organizator:

