REGULAMIN BIEGU 100-lecia BG AGH i PBW
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegów jest:
Biblioteka Główna AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
e-mail: bgagh@bg.agh.edu.pl
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119
e-mail: sekretariat@pbw.edu.pl
Partnerem biegów jest:
ITMBW: Stowarzyszenie biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”
e-mail: biuro@itmbw.pl
Strona internetowa zawodów to:
h ps://100lat.bg.agh.edu.pl/
II. MIEJSCE I TERMIN
1. Biegi odbędą się w dniu 2 lipca 2022 roku o godz. 14.00.
2. Start biegu głównego na Błoniach na wysokości głównego wejścia do Parku Jordana od al. 3
Maja w kierunku Cichego Kącika, meta na Błoniach na wysokości wejścia do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej od al. F. Focha 39. Bieg na dystansie dziecięcym - start na Błoniach
na wysokości głównego wejścia do Parku Jordana od al. 3 Maja, na przełaj przez Błonia,
meta na Błoniach na wysokości wylotu ul. Bolesława Prusa.
3. Mapy z lokalizacjami poszczególnych tras będą umieszczone na stronie internetowej biegów
100lat.bg.agh.edu.pl.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Biegi zostaną organizowane w ramach obchodów 100-lecia BG AGH i PBW na dystansach:
•

ok. 2 km – bieg główny

•

ok. 250 m – bieg na dystansie dziecięcym

2. Zawodnicy biegu głównego wystartują o 14.00, bieg na dystansie dziecięcym rozpocznie się
o 14.30.
IV. OPIS TRASY
1. Limit czasu: 20 minut dla dystansu biegu głównego, 20 minut dla dystansu dziecięcego.
2. Organizator zapewnia napoje dla uczestników biegu. Do odbioru w pakiecie startowym.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane
100lat.bg.agh.edu.pl.

są

drogą

elektroniczną

na

stronie

internetowej

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia otrzymuje numer

startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze
zawodów przed biegiem.
3. Rejestracji można dokonać tylko na jeden z dystansów.
4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane, w przypadku osób
niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna. Podpis na karcie rejestracji można dokonać
w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego
i pakietu startowego zawodnika.
5. System zapisów na stronie www zostanie zamknięty 30 czerwca o 15:00 lub po wypełnieniu
limitu uczestników.
VI. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami biegu głównego mogą być osoby, które najpóźniej dnia 2 lipca 2022 roku
ukończą 15 lat. W biegu dziecięcym mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 14 roku życia.
Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów. Odpowiedni formularz będzie dostępny w Biurze Zawodów.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryﬁkowani w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem
o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego na klatce piersiowej
w taki sposób, by umożliwiać identyﬁkację zawodnika. Numer nie może być przykryty ani
zasłonięty.
5. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru
startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyﬁkowany.
VII. BIURO ZAWODÓW
1. Pakiety startowe będą wydawane 2 lipca 2022 r. (sobota) w Bibliotece Głównej AGH
w godzinach od 11:00-13:00.
2. Godzina 13.00 w dniu 2.07.2022 jest ostateczną godzina zamknięcia biura zawodów.
3. Osoby, które nie zdążą odebrać pakietu startowego przed godzina 13.00 nie będą
dopuszczone do udziału w zawodach.
VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkową
przypinkę (liczba przypinek jest ograniczona).
2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii (pierwsze trzy miejsca):
•

Bieg główny – kobiety

•

Bieg główny – mężczyźni

•

Bieg dziecięcy – kategoria wiekowa do 6 lat

•

Bieg dziecięcy – kategoria wiekowa 7-9 lat

•

Bieg dziecięcy – kategoria wiekowa 10-12 lat

•

Bieg dziecięcy – kategoria wiekowa 13-14 lat
otrzymają:
pamiątkowe medale oraz nagrody od sponsorów.

3. Rozdanie nagród przewidziane jest około godziny 15:00 w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej.
4. Limit uczestników każdego z biegów wynosi 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się
do przepisów ruchu drogowego oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
2. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwaliﬁkowani.
3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora,
przypięte z przodu do koszulki startowej.
4. Warunkiem sklasyﬁkowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do
przerwania biegu i opuszczenia trasy.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed
wydaniem numeru startowego.
7. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie proﬁlaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie
Organizator będzie informował na stronie internetowej.
9. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub odwołania Biegu z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

