REGULAMIN
1. NAZWA ZAWODÓW:
„Bieg 50-lecia Elektrowni Wodnej Solina. II Charytatywny Cross na Wyspie Energetyk”.
2. ORGANIZATOR:
PGE Energia Odnawialna S.A.
3. AMBASADOR BIEGU I AUTOR TRASY:
Izabela Zatorska, najlepsza polska biegaczka górska w historii, wielokrotna zdobywczyni
Pucharów Świata, Mistrzyni Europy i Wice -Mistrzyni Świata w tej konkurencji.
4. TERMIN I MIEJSCE:
25 sierpnia 2018 r., godz. 11.00. Zawody odbędą się w ramach cyklicznej, trzydniowej imprezy
„Zakończenie Solińskiego Lata 2018” - 23-25 sierpnia 2018 r. Szczegóły na stronie
internetowej: www.solina.pl
UWAGA! Prosimy o parkowanie samochodów w Polańczyku. Na Wyspę Energetyk można się
do-stać tylko promem. Na miejscu ilość miejsc parkingowych jest bardzo ograniczona.
5. TRASA ZAWODÓW:
Bieg odbędzie się na zróżnicowanej, dobrze oznaczonej, choć nieatestowanej trasie
poprowadzonej malowniczymi, leśnymi ścieżkami Wyspy Energetyka. Zawodnicy będą mieli
do pokonania:
 Bieg Główny – 8 km (3 pętle po ok 2,5 km). Punkt odżywczy z wodą przewidziany
jest po prze-biegnięciu 2 pętli.
 Bieg Wczasowiczów – 2,5 km (1 pętla)
 Bieg Rodzinny dla Basi – ok. 1 km
Biegi dla dzieci w czterech kat. wiekowych ( przedszkolaki, kl. 1-3; kl. 4-6; kl. 7-8 )
6. CEL ZAWODÓW:
 Promocja Spółki PGE Energia Odnawialna S.A.
 Promocja Elektrowni Wodnej Solina
 Promocja Wyspy Energetyk w Polańczyku
 Wsparcie rehabilitacji chorej Basi. Całkowity dochód z biegu głównego oraz imprez
towarzyszących zostanie przekazany na jej leczenie.
7. PROGRAM ZAWODÓW:
 8:00 – 10:45 – Zapisy w Biurze Zawodów – Restauracja „Tawerna u Michała”
 11:00 – Start wspólny Biegu Głównego, oraz Biegu dla Wczasowiczów
 12.45 – Starty Biegów dla dzieci, oraz Biegu Rodzinnego dla Basi (górka z punktem
widokowym)
 14:30 – Zakończenie zawodów. Dekoracja zwycięzców. Losowanie nagród.

8. LIMIT UCZESTNIKÓW: 200 osób1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania
dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.
9. LIMIT CZASU BIEGU GŁÓWNEGO: 1,5 godziny.
10. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Biegu Głównym i Biegu Wczasowiczów mogą uczestniczyć osoby które:
 do dnia zawodów ukończyły 16 lat, przy czym od biegaczy niepełnoletnich wymagana
jest pisemna zgoda na start od rodziców lub opiekunów
 podpiszą oświadczenie o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r.
Dz.U. Nr 101 poz. 1095);
 wniosą opłatę startową do 23 sierpnia 2018 r.
 odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów
 stawią się na starcie biegu w wyznaczonym czasie
11. OPŁATA STARTOWA:
 50 zł – do 24 sierpnia 2018 r.
 65 zł - w dniu zawodów
12. ZAPISY:
Zapisy będą możliwe na stronie: www.maratonypolskie.pl, www.biegigorskie.pl,
www.solina.pl oraz (o ile nie zabraknie miejsc) w dniu zawodów na Wyspie Energetyk.
Bezpośredni link do zgłoszenia udziału:
https://dostartu.pl/bieg-50-lecia-elektrowni-wodnej-solina-ii-charytatywny-cross-na-wyspieener-getyk-v2368.pl.html

Numer i nazwa konta do przelewu:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem ‘’Bieg dla Basi
Bagorro 19/B”
13. ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej zawodnicy mają zagwarantowany:
 pamiątkowy medal po ukończeniu biegu
 pakiet startowy z okolicznościową koszulką, baton energetyczny, wodę, drobny
upominek
 elektroniczny pomiar czasu
 posiłek po biegu





wodę podczas biegu
dostęp do szatni i WC
wolny wstęp na wieczorne koncerty i zabawy

14. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:
 Na mecie biegu znajdował się będzie punkt medyczny.
 Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do oznaczeń na trasie
i nieprzekraczania podczas biegu taśm ostrzegawczych.
 Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służby porządkowej.
 W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub
ekipę sędziowską.
 Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu tylko za okazaniem pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających
numerów startowych.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.

15. KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja biegu głównego:
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn ( miejsca 1-6)
 Klasyfikacje w kategoriach wiekowych ( miejsca 1-3)
Kobiety:
K-16: 16-19 lat (2002-99)
K-20: 20-29 lat (1998-89)
K-30: 30-39 lat (1988-79)
K-40: 40-49 lat (1978-69)
K-50: 50-59 lat (1968-59)
K-60: 60 lat i więcej (1958-)
Mężczyźni:
M-16: 16-19 lat (2002-99)
M-20: 20-29 lat (1998-89)
M-30: 30-39 lat (1988-79)
M-40: 40-49 lat (1978-69)
M-50: 50-59 lat (1968-59)

M-60: 60-69 lat (1958-49)
M-70: 70 lat i więcej (1948-)
Dodatkowe klasyfikacje:
Najlepszy biegacz i biegaczka – pracownik PGE
Najstarszy uczestnik biegu
Najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Solina
16. NAGRODY:
 Klasyfikacja Open (K,M) – pierwsze trzy miejsca nagrody finansowe: 700 zł, 500 zł,
300 zł, + puchary; od IV do VI miejsca (K,M) nagrody rzeczowe
 Klasyfikacja w kategoriach wiekowych - pierwsze trzy miejsca nagrody finansowe: 150
zł, 100 zł, 80 zł.
 W pozostałych klasyfikacjach przewidziane są puchary i upominki rzeczowe
UWAGA! Zdobywcy nagród finansowych w kat. Open I – III nie dublują nagród w kat.
wiekowych.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 Zawody są ubezpieczone na zasadach ogólnych
 Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie
 W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z:
 akceptacją niniejszego regulaminu
 wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji wysyłanych przez organizatora na
adres mailowy podany podczas rejestracji
 wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z realizacją zawodów
 wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika zawodów w materiałach
informacyjnych i promocyjnych Organizatora
18. KONTAKT:
 Bogusław Pleskacz: boguslaw.pleskacz@gkpge.pl; tel. +48 725 050 016
 Izabela Zatorska: izatorska@op.pl , tel. + 48 505 545 195
Z pozdrowieniem
Komitet Organizacyjny „Biegu 50-lecia Elektrowni Wodnej Solina. II Charytatywnego Crossu
na Wyspie Energe-tyk”.

