M iedzyszkolny K lub Spor towy
„ TRUSO” Elblag
82–300 Elblag, ul. Kosciuszki 77A
Tel. 602 582 507 ; NIP: 578-25-76-968
(www.mostruso.pl ; e-mail mostruso@wp.pl)

I MISTRZOSTWA WARMII i MAZUR w PÓLMARATONIE LESNYM
BAZANT 2017
REGULAMIN
I. CEL IMPREZY:
1. Promocja Miasta Elblag oraz Warmii i Mazur w Polsce i na swiecie.
2. Popularyzacja i rozpowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywnosci
fizycznej.
3. Promocja zdrowego trybu zycia.
II. ORGANIZATOR: MKS „TRUSO” Elblag i Urzad Miejski w Elblagu przy wspólpracy
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Elblagu.
Zawody objete sa Patronatem Honorowym Prezydenta Elblaga Witolda Wróblewskiego
oraz Marszalka Województwa Warminsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. 24.09.2017r. (niedziela), Park Lesny „BAZANTARNIA” - dojazd ul. Marymoncka lub
ul. Boleslawa Chrobrego.
2. Start i meta - polana nad Muszla Koncertowa w Bazantarni.
IV. PROGRAM IMPREZY:
Sobota, 23.09.2017r. (Hala MOS ul. Kosciuszki 77A , Elblag)
10:00 – 12:00 wydawanie pakietów startowych
Niedziela, 24.09.2017r. (Bazantarnia , Elblag)
08:00
Otwarcie Biura Zawodów (czynne do godz. 10:00);
10:00
Biegi towarzyszace (zapisy w miejscu startu);
11:00
Start do Biegu Glównego - 21 097m;
14:00
Zakonczenie zawodów (wreczenie i losowanie nagród).
V. TRASA:
1. Biegi zostana przeprowadzone lesnymi drogami w Bazantarni (zgodnie z mapa
biegu).
2. Dlugosci tras:
• w biegu glównym petla – 4219m
• biegi towarzyszace – 500m, 2000m i 5000m
3. Oznaczenie trasy – co 1 km.
4. Woda pitna w okolicach mety/startu.
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5. Nawierzchnia – droga lesna, nieutwardzona, trasa crossowa, pagórkowata, oslonieta
drzewami.
VI. ZGLOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do startu dopuszczeni zostana zawodnicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
lub startuja na wlasna odpowiedzialnosc, co potwierdzaja wlasnorecznym podpisem
pod oswiadczeniem o zdolnosci do biegu oraz do 24.09.2017r. ukoncza 18 lat.
2. Rejestracja
zgloszen
odbywa
sie
za
posrednictwem
portalu:
http://www.elektronicznezapisy.pl
3. Oplata startowa na konto: 74 1240 2265 1111 0010 7344 7435 z dopiskiem
Pólmaraton Bazant 2017. Oplata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
4. Biuro pólmaratonu miescic sie bedzie na polanie nad Muszla Koncertowa i otwarte
bedzie dnia 24.09.2017r. w godzinach 8:00 – 10:00.
5. Za wazne zgloszenie do Pólmaratonu Bazant 2017 uwaza sie terminowe
zarejestrowanie
zawodnika
poprzez
strone
internetowa
http://www.elektronicznezapisy.pl.
6. Ostateczny TERMIN dokonania oplaty startowej do Pólmaratonu BAZANT 2017 - do
dnia 10.09.2017r.
7. Oplata startowa:
• W biegu glównym – 35 zl za pakiet bez koszulki;
• W biegu glównym – 55 zl za pakiet z koszulka;
• Po terminie wplata wynosi 50 zl za pakiet bez koszulki.
8. Organizator zapewnia: pamiatkowy medal, gadzety okolicznosciowe, wode na trasie
i mecie, cieply posilek po zawodach.
9. Dokonanie oplaty w terminie do 10.09.2017r. gwarantuje otrzymanie pakietu
startowego.
10.Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukonczenie biegu.
11.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych
wypadków.
12.Zawodnicy wyrazaja zgode na przetwarzanie ich danych osobowych i zdjec
zrobionych w trakcie imprezy, dla potrzeb wewnetrznych Organizatora imprezy oraz
na wykorzystanie ich wizerunku w materialach informacyjnych i reklamowych.
13.Pomiar czasu odbywa sie przy uzyciu urzadzen elektronicznych (chipów), które
zawodnicy otrzymuja w pakiecie startowym. Chip powinien byc zamocowany do
sznurowadla buta.
14.Oficjalnym czasem biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia przez
zawodnika linii startu, az do przekroczenia przez niego linii mety.
15.Limit czasu dla biegaczy – 3 godz.
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VII. KLASYFIKACJ A DRUZYNOWA
1. W biegu moga wziac udzial druzyny reprezentujace firmy, instytucje, fundacje oraz
stowarzyszenia sportowe.
2. Druzyna sklada sie z minimum 3 (trzech) osób i tworza ja zawodnicy, którzy dokonali
wczesniejszej pelnej rejestracji za posrednictwem strony internetowej
https://elektronicznezapisy.pl/event/1861/strona.html
3. Zgloszenia calej druzyny dokonuje kierownik jednostki lub upowazniony przedstawiciel.
4. Warunkiem dopuszczenia druzyny do biegu bedzie poprawne wypelnienie listy
(podajemy imie i nazwisko zawodnika) i przeslanie jej do dnia 18.09.2017r. na adres e-mail
organizatora: mostruso@wp.pl W tytule nalezy podac: „Pólmaraton Bazant – klasyfikacja
druzynowa”.
5. Prowadzona bedzie wylacznie klasyfikacja generalna.
6. Wynik koncowy druzyny stanowi suma czasów uzyskanych przez trzech pierwszych
zawodników. Zwyciezy druzyna, której suma czasów bedzie najmniejsza.
7. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez wiecej niz jedna druzyne, o miejscu
w klasyfikacji koncowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych
druzynach.
8. W przypadku, gdy bieg ukonczy mniej niz trzech zawodników, druzyna nie zostanie
sklasyfikowana.
9. Druzyny, które w klasyfikacji generalnej zajma miejsca I – III, otrzymaja puchary.
VIII. NAGRODY:
1. W Pólmaratonie Bazant 2017 za miejsca I – VI wsród kobiet i mezczyzn w kategorii
open:
• I miejsce
puchar i nagroda finansowa
700 zl
• II miejsce puchar i nagroda finansowa
500 zl
• III miejsce puchar i nagroda finansowa
300 zl
• IV miejsce puchar
• V miejsce puchar
• VI miejsce puchar
Dla najlepszych trzech kobiet i mezczyzn w kategoriach wiekowych pamiatkowe
statuetki:
K20, M20
od 18 - 29 lat (rocznik 1987 – 1998),
K30, M30
od 30 - 39 lat (roczniki 1977 - 1986),
K40, M40
od 40 - 49 lat (roczniki 1967 - 1976),
K50, M50
od 50 - 59 lat (roczniki 1957 - 1966),
K60, M60
powyzej 60 lat (roczniki od 1956 w dól).
2. Statuetki dla najlepszych Elblazan w kategorii open wsród mezczyzn i kobiet w biegu
glównym za miejsca 1-3.
3. Wsród wszystkich uczestników biegów glównych losowanie nagród niespodzianek.
4. Organizator
zastrzega
sobie
mozliwosc
ufundowania
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dodatkowych nagród.
VIII. FINANSOWANIE:
1. Koszty organizacji zawodów pokrywaja Organizatorzy.
2. Koszty oplaty startowej, dojazdów oraz inne pokrywaja uczestnicy.
IX. POSTANOWIENIA KONCOWE:
1. Wszystkich uczestników Pólmaratonu Bazant 2017 obowiazuje niniejszy regulamin.
2. Sprawy sporne dot. biegów rozstrzyga Sedzia Glówny.
3. Bieg odbedzie sie bez wzgledu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez
zabezpieczenia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zdjecia
zawodnika z trasy biegu.
6. Organizator zastrzega sobie mozliwosci ostatecznej interpretacji regulaminu.
Kontakt:
MKS „TRUSO” Elblag, ul. Kosciuszki 77A, tel. 55 6258422, tel. kom. +48602582507
(do godz. 15:00), e-mail: mostruso@wp.pl strona: www.mostruso.pl

