REGULAMIN
VI BIEGU BRANICKIEGO
I. ORGANIZATORZY
Branickie Towarzystwo Sportowe
Gmina Branice
II. PARTNER
Klub Orzeł Branice
Time sport
III. CEL
- popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców,
- wdrażanie mieszkańców do aktywnego uprawiania sportu,
- Biegi na dystansie ok. 10 km. 200m. oraz ok 5 km 100m.
- Marsz Nordic Walking na dystansie ok 5 km 100m.
IV. TERMIN I MIEJSCE
- 30.09.2018 r., Branice,
- start, meta i rejestracja uczestników - Stadion klubu Orzeł Branice,
- godz. 10.00 – 10.45 - rejestracja uczestników,
- godz. 11.00 - start Biegu oraz marszu Nordic Walking.
V. TRASA
Dystanse: Biegi: główny – ok. 10 km. 200 m. oraz ok. 5 km 100 m., Nordic Walking ok. 5 km
100 m., - 95% po asfalcie, 5% po nawierzchni szutrowej na bieżni klubu Orzeł Branice i
ulicach miejscowości Branice i Michałkowice.
Start na stadionie KS Orzeł Branice, następnie ulicą Szkolną, do Michałkowic, nawrót w
Michałkowicach i powrót tą samą trasą z metą na stadionie Orła Branice.
Bieg główny – 2 pętle, bieg i marsz na dystansie 5 km 100 m. - 1 pętla.
VI. UCZESTNICY
Bieg przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tzn. osób które ukończyły 18 lat, po podpisaniu
oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach.
Przewiduje się możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia w
dniu rozpoczęcia imprezy. Warunkiem uczestnictwa jest: pisemna zgoda rodziców i podpisanie
przez nich oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach.
VII. ZGŁOSZENIA
Na stronie: zapisy@time-sport.pl oraz w Biurze zawodów w dniu biegu.
Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres e-mail: carington25@onet.pl lub bts2015@o2.pl
Informacje telefoniczne pod nr tel. 502 740 033 lub 662 966 506, po godz. 15.35
VIII. POMIAR CZASU
Metodą elektroniczną przez firmę Time sport.

IX. KLASYFIKACJE
−
−
−

Bieg Główny (10 km.)
Open dla kobiet i mężczyzn.
Mieszkaniec Gminy Branice dla kobiet i mężczyzn.
Mieszkaniec Województwa Opolskiego dla kobiet i mężczyzn.

−
−

Bieg na 5 km.
Open dla kobiet i mężczyzn.
Mieszkaniec Gminy Branice dla kobiet i mężczyzn.

X. NAGRODY
− Medal uczestnictwa dla każdego zawodnika.
− Kategoria Mieszkaniec Województwa Opolskiego dla kobiet i mężczyzn (W BIEGU
GŁÓWNYM): Bony towarowe ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego,
w wysokości: 300 zł za 1 miejsce, 200 zł. Za 2 miejsce i 100 zł. Za 3 miejsce.
− Kategoria Open dla kobiet i mężczyzn oraz Mieszkaniec Gminy Branice dla kobiet i
mężczyzn (w biegu głównym i na 5 km.): Puchary.
XI. SPRAWY FINANSOWE
Opłata wpisowa w wysokości 20 złotych będzie pobierana w dniu biegu w Biurze zawodów. Z
opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy Gminy Branice i członkowie Branickiego
Towarzystwa Sportowego.
XII. APROWIZACJA
Organizatorzy zapewniają wodę mineralną podczas biegu oraz posiłek regeneracyjny po
biegu.
XIII. PATRONAT HONOROWY
Bieg jest objęty Oficjalnym Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Bułę.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów.
- Pomiar czasu będzie prowadzony metodą ręczną.
- Trasa nie ma oficjalnego atestu PZLA.
- Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
- Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „Biegu Branickiego”.
- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do
przepisów Kodeksu Cywilnego.
- Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności.
- Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu.

