II GRODZISKI PÓŁMARATON „SŁOWAKA”
REGULAMIN
I CEL:
− popularyzacja biegów masowych,
− popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
− promocja miasta,
− promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wlkp.,
− uczczenie udziału mieszkańców ziemi grodziskiej w powstaniach narodowych.
II ORGANIZATORZY
− Burmistrz Grodziska Wlkp.
− Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
Adres: Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
ul. 3 Maja 7 62-065 Grodzisk Wlkp.
Tel.: 0(61)444 53 98 Tel/Fax 0(61)444 53 97
e-mail: sekretariat@logw.pl
Dyrektor biegu mgr Marek Małecki tel. 606 902 644
− Grodziski Klub Biegacza
III TERMIN I MIEJSCE
15 czerwca 2008 (niedziela) godz. 1100 Stary Rynek.
Biuro zawodów – Grodziska Hala Sportowa
Adres: ul Żwirki i Wigury 2A
62-065 Grodzisk Wlkp.
IV TRASA BIEGU
Trasa płaska, ulicami miasta posiada atest PZLA. Na trasie znajdują się dwa
punkty z napojami i dwa punkty odświeżania.
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3godziny.
V PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
730 - otwarcie biura zawodów
1000 - zamknięcie biura zawodów
1040 - zbiórka zawodników przed biurem zawodów oraz przemarsz z orkiestrą na
miejsce startu
50
10 - powitanie zawodników na starcie
1100 - start do biegu
1400 - dekoracje i wręczenie nagród
VI KLASYFIKACJA
Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
mężczyźni
M16 16-19
M20 20-29
M30 30-39
M40 40-49
M50 50-59

lat
lat
lat
lat
lat

kobiety
K16 16-19 lat
K20 20-29 lat
K30 30-39 lat
K40 40-49 lat
K50 powyżej 50 lat

M60 60-69 lat
M70 powyżej 70 lat
VII POMIAR CZASU
W II Grodziskim Półmaratonie „Słowaka” pomiar czasu i ustalenie kolejności
będzie dokonywane systemem CHAMPION CHIP. Każdy zawodnik podczas
weryfikacji otrzyma CHIPA, za którego zostanie pobrana kaucja w kwocie 50zł.
Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu CHIPA po biegu. Posiadanie CHIPA jest
warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Niewłaściwe zamocowanie CHIPA może spowodować niesklasyfikowanie
zawodnika.
VIII NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
Zawodnicy podczas weryfikacji otrzymują pakiet startowy. Wszyscy zawodnicy,
którzy ukończą bieg otrzymają medal pamiątkowy. Po biegu wszyscy zawodnicy
otrzymają ciepły posiłek oraz napoje.
Nagrody:
W klasyfikacji generalnej kobiet
W klasyfikacji generalnej mężczyzn
I m – 1500zł
I m – 1500zł
II m – 1200 zł
II m – 1200 zł
III m - 900 zł
III m - 900 zł
IV m – 600 zł
IV m – 600 zł
V m – 400 zł
V m – 400 zł
VI m – 200 zł
VI m – 200 zł
Organizator przewiduje premię
Organizator przewiduje premię za
za pobicie rekordu trasy: 1000 zł. pobicie rekordu trasy: 1000 zł
Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10%
wygranej (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych).
W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce
otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w
wyznaczonym limicie czasu wezmą udział w losowaniu nagrody specjalnej
SKUTERA!!!
IX ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegu do 6 czerwca 2008 na adres organizatora lub elektronicznie
www.logw.pl/Biegi i www.maratonypolskie.pl
W dniu zawodów w biurze zawodów: Grodziska Hala Sportowa
ul. Żwirki i Wigury 2A w Grodzisku Wlkp.
X SPRAWY FINANSOWE
− od zgłaszających się do biegu do dnia 6 czerwca 2008 pobrana będzie opłata
startowa w wysokości 25 zł. W przypadku wpłaty po terminie lub w dniu
zawodów opłata startowa wynosi 40 zł
Rada Rodziców przy LO w Grodzisku Wlkp. - Bank Spółdzielczy
w Grodzisku Wlkp. nr konta 07 9063 0008 0000 0000 0374 0002
− koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
− koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

XI UCZESTNICTWO
− do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia
− zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia podczas weryfikacji
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w biegu na dystansie 21 km,
− każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w biegu (podst. prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001 Dz. U. Nr 101 pozy. 1095),
− każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
− pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy oraz na stronach
www.logw.pl i www.maratonypolskie.pl,
− organizator zapewnia bezpłatny nocleg w Grodziskiej Hali Sportowej – własny
śpiwór i karimata,
− zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
− organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione,
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

