
Szklarska Poręba 01.02.2017

I Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich 

Organizator:

Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba

ul. Jakuszyce 8

tel.: (+48) 75 717 33 38 www.bieg-piastow.pl   

zawodnicy@bieg-piastow.pl

Współorganizator:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

ul. Krakowska 26 Oficyna

45-075 Opole

1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Ośrodek Narciarstwa Biegowego „Jakuszyce” 

 3.03.2017 r. bieg radców prawnych i aplikantów w stylu dowolnym na dystansie 9 km w ramach

41. Biegu Piastów-Festiwalu Narciarstwa Biegowego

Start: godzina 12:00 

2. CEL IMPREZY

Popularyzację  biegów  narciarskich  wśród  radców  prawnych  i  aplikantów  oraz  propagowanie

zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

- Miejsce startu – Polana Jakuszycka

- Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych.

- Każdy uczestnik musi przejść przez kontrolę przy wejściu do sektora startowego.

- Zawodnik  nie  może  startować  z  innego  sektora,  niż  przydzielony  zgodnie  z  numerem

startowym.

1

mailto:zawodnicy@bieg-piastow.pl
http://www.bieg-piastow.pl/


- Pominięcie kontroli lub start z sektora nie odpowiadającemu numerowi startowemu będzie

skutkować  dyskwalifikacją.  Wejście  do  sektorów zostanie  zamknięte  na  10  minut  przed

planowaną godziną startu.

- Start odbywać się będzie falowo w odstępach czasowych.

- Czas  biegu  wszystkich  zawodników  z  sektora  pierwszego  będzie  liczony  od  momentu

przekroczenia linii pomiaru czasu przez pierwszego zawodnika (czas brutto). Zawodnicy z

pozostałych sektorów mają liczony indywidualny czas biegu od momentu przekroczenia

linii pomiaru czasu do mety (czas netto).

- W przypadku złych warunków pogodowych/braku śniegu organizator ma prawo do zmiany

lub skrócenia dystansu.

-

POSTĘPOWANIE NA TRASIE ZAWODÓW

Zawody przeprowadzane są  zgodnie  z  Międzynarodowym Regulaminem Narciarskim IRC oraz

Wytycznymi FIS dla narciarstwa popularnego.

Zawodnicy muszą:

–  Biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne.

–  Nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom.

– Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą

stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę.

–  Zawodnicy w czasie biegu nie mogą zmieniać nart, jeśli te nie są uszkodzone.

–  Zmiana nart w trakcie zawodów będzie skutkowała dyskwalifikacją.

–  Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne.

– Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną zawodów.

–  Postępowanie  w  razie  nieukończenia  zawodów.  Zawodnik,  który  nie  może  bądź  nie  chce

ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności

znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

6. SZATNIE I DEPOZYT

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu. Worki będą do pobrania w

szatniach. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej

chwili  po  zakończeniu  biegu  odebrać  swoje  rzeczy  po  okazaniu  numeru  startowego.  Worki  z

rzeczami pozostawione na starcie zostaną przewiezione do depozytu, skąd można będzie odebrać je

po biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.
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7. PROTESTY

Protesty należy składać w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej wraz z wszystkimi dowodami w

formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję

w wysokości 500 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku

odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15

minut  od zamieszczenia  nieoficjalnych wyników na  tablicy ogłoszeń znajdującej  się  w okolicy

biura zawodów na Polanie Jakuszyckiej.

8. UCZESTNICTWO

Uczestnik  akceptuje  i  zobowiązuje  się  przestrzegać  regulamin  41.  Biegu  Piastów-Festiwalu

Narciarstwa Biegowego udostępnionego na stronie organizatora www.bieg-piastow.pl

Uczestnikami zawodów mogą być osoby wpisane na listę radców prawnych lub aplikantów. Tylko

prawidłowo  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy internetowy wraz  z  terminowym  uiszczeniem

opłaty startowej jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne. Uczestnik ma 3 dni na uiszczenie

opłaty  startowej  po  dokonaniu  rejestracji  przez  formularz  internetowy.  W  przeciwnym  razie

zostanie usunięty z listy zgłoszonych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne

lub błędnie wypełnione zgłoszenie. Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane. 

9. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wynosi 100,00 zł (słownie sto zł)

W ramach opłaty zawodnik otrzymuje:

–   pakiet startowy,

–   numer startowy,

–   ciepły posiłek na mecie zawodów,

–   możliwość skorzystania z depozytu,

–   możliwość skorzystania z szatni,

–   profesjonalną obsługę medyczną,

–   ubezpieczenie NW,

10. WYDAWANIE NUMERÓW

Numer  startowy  zostanie  wydany  tylko  i  wyłącznie  po  okazaniu  dowodu  osobistego  oraz

legitymacji radcy prawnego lub aplikanta. W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę,
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należy  okazać  dowód  tożsamości  wraz  z  upoważnieniem  danej  osoby,  pobranym  ze  strony

internetowej www.bieg-piastow.pl.

W dniu poprzedzającym otwarcie biura zawodów na podany (podczas rejestracji) adres mailowy,

wysłana  zostanie  indywidualna  karta  zgłoszeniowa,  zawierająca  pełne  dane  zawodnika  oraz

przydzielony  numer  startowy.  Prosimy  upewnić  się,  że  dane  się  zgadzają.  Wskazane  jest

wydrukowanie  karty i  przyniesienie  jej  podpisanej  do  biura  zawodów, co  znacznie  skróci  czas

Państwa obsługi.

11. DEKORACJE I KLASYFIKACJE

Dekoracja  zwycięzców  odbędzie  się  zgodnie  z  harmonogramem  zamieszczonym  na  stronie

www.bieg-piastow.pl

Podczas zawodów przeprowadzane będą liczne dekoracje w poszczególnych kategoriach. Osoby,

które spodziewają się dobrych lokat, proszone są sprawdzenie swoich wyników i o przebywanie w

pobliżu sceny w gotowości do dekoracji.

Klasyfikacje:

- Kobiety 1-3

- Mężczyźni 1-3

Puchary za zajęte miejsce 1-3 zapewnia współorganizator.

12. WYNIKI

Po ukończeniu biegu wyniki będzie można sprawdzić:

a) na tablicy świetlnej w rejonie mety,

b) w wyznaczonym namiocie po przyłożeniu numeru z chipem do anteny czytnika,

c) w smsie wysłanym na podany podczas rejestracji numer telefonu,

Wszelkie reklamacje i niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać komisji sędziowskiej osobiście,

telefonicznie lub smsowo pod nr. tel. +48602722968   lub mailowo pod adresem sport@datasport.pl

13. TRANSPORT

Na trasie  Szklarska  Poręba  –  Jakuszyce  –  Szklarska  Poręba  w  dniu  3  marca  będą  kursowały

bezpłatne  autobusy.  Szczegółowy  rozkład  jazdy  zostanie  umieszczony  na  stronie  internetowej

www.bieg-piastow.pl.
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Zawodników przyjeżdżających indywidualnie oraz kibiców prosimy o korzystanie z autobusów lub

pociągów kursujących na trasie Szklarska Poręba Górna – Szklarska Poręba Jakuszyce.

Parkingi na terenie Jakuszyc są płatne.

14. POZOSTAŁE INFORMACJE

Do  20.02.2017  na  stronie  internetowej  www.bieg-piastow.pl   zostaną  opublikowane  informacje

dotyczące:

–   szczegółowego rozstawienia i startów sektorów,

–   oznakowania tras (kolor),

–   rozmieszczenia punktów żywieniowych na trasach,

–   rozkładzie jazdy autubosów darmowych,

–   programu ceremonii dekoracji.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
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