www.hotelpiotr-gorce.pl

www.sportsolidarnosc.pl

Mniszek Run- około 10 km.
Bieg Magdalenki (dzieci w wieku 5-6 lat) – około 300 m.
PATRONAT HONOROWY:
Starosta Wałbrzyski – Jacek Cichura
Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” - Kazimierz Kimso

REGULAMIN
Organizatorzy:
•

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE COMMAX ZDZISŁAW SOMMERFELD

•

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Partnerzy:
111 BOGUSZOWSKIE DRUŻYNY ŻÓŁTO-NIEBIESKIE
KLUB PIŁKARSKI GÓRNIK GORCE BOGUSZÓW-GORCE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GORCE
OZPN WAŁBRZYCH
STOWARZYSZENIE GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC
STOWARZYSZENIE WITOLD
UCZNIOWSKI LUDOWY ZAPAŚNICZY KLUB SPORTOWY HEROS W CZARNYM BORZE
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 5 W BOGUSZOWIE GORCACH IM. B. MALINOWSKIEGO

Termin i miejsce:
09 czerwca 2018 r.
Stadion XXV-lecia, ul. Olimpijska 1, 58-370 Boguszów-Gorce
Biuro zawodów (teren stadionu) czynne:
a) w dniu zawodów od godz. 1130 do 1430.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu pracy Biura Zawodów.
Organizator zabezpiecza ręczny pomiar czasu.
Organizator przygotował 300 numerów startowych w Biegu Mniszek Run.
Organizator przygotował 160 numerów startowych do Biegu Magdalenki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu numerów startowych.
Uwaga!
Odbiór numerów startowych dla zawodników zapisanych drogą elektroniczną do Biegu
Mniszek Run odbywać się będzie w sobotę 09.06.2018 r. w godz.1130 do 1430
Numery do Biegu Mniszek Run, nieodebrane w dniu zawodów do godziny 14 30 zostaną
anulowane i przekazane kolejnym oczekującym zawodnikom.
1. BIEG MAGDALENKI
Numery startowe:
Organizator przygotował 160 numerów startowych dla dzieci biegnących w Biegu
Magdalenki
( 40 numerów dla każdej kategorii)
Trasa:
Start i Meta: Stadion XXV-lecia, ul. Olimpijska 1, 58-371, Boguszów-Gorce
Trasa:
Długość trasy:

Bieżnia wokół stadionu.
~ 300 m

Godziny startu:
godz. 1200.
grupa – Dziewczynki - (5 lat) – ur. 2013 r. (40 numerów startowych)
godz. 1210.
godz. 1220.

grupa – Chłopcy - (5 lat)
– ur. 2013 r. (40 numerów startowych)
grupa – Dziewczynki - (6 lat) – ur. 2012 r. (40 numerów startowych)

godz. 1230.

grupa – Chłopcy - (6 lat)

wręczenie

nagród – godz. 1245

– ur. 2012 r. (40 numerów startowych)

Uczestnictwo
Uczestnikami Biegu mogą być wyłącznie dzieci urodzone w roku 2012 i 2013.
Opłata startowa - 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej).
Uwaga!
Wszyscy uczestnicy Biegu Magdalenki muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie: sportsolidarnosc.pl oraz jest
dostępny w Recepcji Hotelu Piotr w Boguszowie Gorcach.
Wyżej wymienione oświadczenie musi być podpisane wyłącznie w biurze zawodów (odbiór
numerów startowych), przy obecności pracownika biura.
Zgłoszenia
1. Zgłoszeń do Biegu Magdalenki dokonujemy wyłącznie mailem na adres:
sportsolidarnosc@wp.pl do dnia 6.06.2018 r. do godziny 2000 (w miarę posiadania
wolnych numerów startowych). Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator przygotował 160 numerów startowych dla dzieci biegnących w Biegu
Magdalenki (40 numerów dla każdej kategorii).
3. W przypadku niewyczerpania się numerów startowych podczas zapisów mailowych
organizator poda na stronie internetowej, w dniu 7.06.2018r. do godz. 1500
informację o możliwości zapisów w biurze zawodów.
4. Biuro zawodów dla Biegu Magdalenki czynne jest w dniu zawodów w godzinach
1000–1130.
5. W biurze zawodów będą wydawane numery startowe, które muszą być odebrane
przez rodzica lub prawnego opiekuna.
6. Sklasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy zapisani do biegu przez organizatora
i biegnący z przyznanym przez organizatora numerem startowym.
Klasyfikacja
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
 Dziewczynki -5,

Chłopcy -5

– (5-lat)

– ur. 2013 r.

 Dziewczynki -6,

Chłopcy -6

– (6 lat)

– ur. 2012 r.

Uwaga! Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia.
Sklasyfikowane będą wyłącznie dzieci zapisane do biegu przez organizatora i biegnące
z przyznanym przez organizatora numerem startowym.
Ewentualne protesty muszą być zgłoszone do sędziego głównego maksymalnie 10 minut
po zakończeniu biegu którego one dotyczą.
Nagrody
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach otrzymują: puchary oraz
nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują pamiątkowy medal.

3. BIEG MNISZEK RUN - start godz. 15:00
Organizator przygotował do biegu 300 numerów startowych.
Wszyscy zawodnicy klasyfikowani są według czasu BRUTTO.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny i 10 minut brutto.
Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 17.10 nie będą sklasyfikowani
i zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Trasa
Start i Meta: Stadion XXV-lecia, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
Trasa:
asfaltowe.
Długość trasy:

Bieżnia wokół stadionu, ścieżki leśne , szlaki turystyczne, drogi szutrowe i
~ 10 km

Nawierzchnia:
bieżnia wokół stadionu, asfalt oraz drogi o nawierzchni ziemnej,
piaszczystej, kamienistej, dukty leśne. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.
Uczestnictwo
Uczestnikiem Biegu może być każdy, kto do dnia zawodów ukończył 16 lat.
Opłata startowa - 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej).
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Biegu muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów, którego wzór znajduje się na stronie: sportsolidarnosc.pl
Wyżej wymienione oświadczenie musi być podpisane wyłącznie w biurze zawodów, przy
obecności pracownika biura.

Zgłoszenia
1. Zgłoszeń do Biegu Mniszek Run dokonujemy wyłącznie mailem na adres :
sportsolidarnosc@wp.pl do dnia 6.06.2018 r. do godziny 2000 (w miarę
posiadania wolnych numerów startowych). Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator przygotował 300 numerów startowych.
3. W przypadku niewyczerpania się numerów startowych podczas zapisów
mailowych organizator poda na stronie internetowej, w dniu 7.06.2018r.
do godz. 1500 informację o możliwości zapisów w biurze zawodów.
4. Biuro zawodów dla Biegu Mniszek Run czynne jest w dniu zawodów
w godzinach 1130 do 1430.
5. Numery startowe osób niepełnoletnich, które muszą być odebrane osobiście
przez rodzica lub prawnego opiekuna.
6. Sklasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy zapisani do biegu przez organizatora
i biegnący z przyznanym przez organizatora numerem startowym.

Klasyfikacja
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:
 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
 klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
▪

K-20, M-20 (ukończone 16 lat)

▪

K-30, M-30

▪

K-40, M-40

▪

K-50+, M-50+

▪

klasyfikacja związkowa NSZZ „Solidarność” (generalna K iM)

▪

najmłodsza zawodniczka, najmłodszy zawodnik - (ukończone 16 lat)

▪

najstarsza zawodniczka, najstarszy zawodnik

▪

najlepszy zawodnik i zawodniczka Powiatu Wałbrzyskiego

▪

najlepszy zawodnik i zawodniczka Miasta Boguszowa-Gorc.

Ewentualne protesty muszą być zgłoszone do sędziego głównego maksymalnie
10 minut po zakończeniu biegu głównego.
Nagrody
1. Miejsca I-III w kategoriach wiekowych i generalnej oraz w klasyfikacji związkowej
otrzymują puchary.
2. Puchar otrzymuje również najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka, najlepszy
zawodnik/zawodniczka Powiatu Wałbrzyskiego i Miasta Boguszowa-Gorc
3. Organizator przewiduje nagrody (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii), oraz nagrodę
dla najstarszego/najstarszej i najmłodszego/najmłodszej uczestniczki Biegu (uczestnikiem
Biegu może być każdy, kto do dnia zawodów ukończył 16 lat) oraz dla najlepszego
zawodnik/zawodniczki Powiatu Wałbrzyskiego i Miasta Boguszowa-Gorc
4. Pamiątkowe medale otrzymają zawodnicy, którzy jako pierwsi ukończą Bieg
(do wyczerpania medali).
5. Odbiór nagród i pucharów z Biegu odbywa się wyłącznie podczas ceremonii dekoracji
zwycięzców o godz. 17:15.
W przypadku nieodebrania nagrody podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, nagrody te
przepadają i przechodzą na własność organizatora.

UWAGA:
Klasyfikacja związkowa dotyczy wyłącznie osób, które dokonają zgłoszenia mailowego i
okażą przy odbiorze numeru startowego zaświadczenie/legitymację o przynależności do
NSZZ ”Solidarność” (w formularzu należy zaznaczyć odpowiednią klasyfikację).

Informacje dodatkowe
Podczas Biegów zawodnicy muszą posiadać numery startowe (wydawane przez
organizatora).
Uczestnicy Biegów w czasie trwania zawodów mają zapewnioną opiekę lekarską oraz są
objęci ubezpieczeniem NNW.
Przebieralnia dla uczestników Biegów będzie dostępna w miejscu startu. Do szatni
depozytowej będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane we własne torby.
Zagubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności
za pobranie torby przez inne osoby.
Uprasza się o niepozostawianie w szatni przedmiotów drogocennych oraz dokumentów
i pieniędzy – za ww. przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!
Na mecie uczestnicy Biegów mają zapewnione napoje i posiłek regeneracyjny.
Zawodnicy mają do dyspozycji umywalnie i toalety.
Postanowienia końcowe:
Sędziowanie - opiekę sędziowską zapewniają organizatorzy.
Trasa oraz godziny biegu mogą ulec zmianie (bezpieczeństwo uczestników).
Pomiar czasu -ręczny.
O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny Biegu.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Biegu.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :
•

Turniej Siatkówki/Koszykówki dziewcząt.

•

Turniej piłki Nożnej Chłopców.

•

Mistrzostwa Boguszowa Gorce w Bowlingu. Organizator Hotel Piotr/ Restauracja
Magdalenka

Komitet Organizacyjny

