Regulamin Biegu
Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
I. ORGANIZATOR:
Fundacja „Skrzydła Chwały”
ul. Nad Potokiem 6
03-284 Warszawa
II. WSPÓŁORGANIZATOR:
Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
III. CEL IMPREZY
- uczczenie Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego,
- popularyzacja biegania, jako zdrowego sposobu na życie, wśród mieszkańców powiatu
wołomińskiego, województwa mazowieckiego,
- promocja gminy Miasto Marki,
- promocja Powiatu Wołomińskiego,
- budzenie postaw, więzi patriotycznych wśród mieszkańców naszego kraju.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku w Markach, na rogu
ul. Grunwaldzkiej i Karłowicza
2. Biuro zawodów czynne od godz. 09:30 do godz. 13:00. Odbiór pakietów startowych w
dniu
zawodów
do
godziny
12.50.
3. Start imprezy, godz. 11:30.
4.Start biegów, kategorie wiekowe, dystans:
a) godzina 11:45 – bieg przedszkolaka, dzieci w wieku 3-6 lat, dystans: 70 m,
b) godzina 12:00 – bieg dziecięcy, dzieci w wieku 7-10 lat, dystans: 280 m,
c) godzina 12:15 – bieg młodzieżowy, uczestnicy w wieku 11-14 lat,, dystans: 1050 m,
d) godzina 12:30 – bieg młodzieżowy, uczestnicy w wieku 15-17 lat, dystans: 3450 m,
e) godzina 13:15 – bieg główny, uczestnicy w wieku od 18 roku życia, dystans: 2x3450 m.
5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami leśnymi wokół zbiornika wodnego Meksyk.
Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej przez
stronę http://skrzydlachwaly.org oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas
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odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co
do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Łączna liczba uczestników Biegu jest ograniczona do 550 osób.
Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 29 września 2017 r. do godziny
20:00 (po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe). W dniu biegu w biurze zawodów,
będzie możliwość zgłoszenia się do poszczególnych kategorii biegowych na listę
rezerwową. W przypadku niezgłoszenia się po pakiet startowy przed rozpoczęciem
biegu w danej kategorii wiekowej Organizator zastrzega sobie prawo anulowania
zgłoszenia i wpisania na listę startową osoby z listy rezerwowej. Organizator zastrzega
sobie prawo do przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby
Uczestników biegu.
Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji elektronicznej.
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 30 września 2017r. w biurze zawodów w
godzinach od 9:30 do 12.50.
Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro będzie czynne w
dniu zawodów w godzinach od 9:30 do 13:00.

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa:
●
w biegu głównym na dystansie 2 x 3450 m, osoby w wieku od 18 lat, liczba
uczestników 200 osób,
●
w biegu na dystansie 3450 m – młodzież w wieku 15-17 lat, liczba uczestników do
100 osób,
●
w biegu na dystansie 1050 m – młodzież w wieku 11-14 lat, liczba uczestników do
100 osób,
●
w biegu na dystansie 280 m – dzieci w wieku 7-10 lat, liczba uczestników do 100
osób,
●
w biegu na dystansie 70 m – przedszkolaki w wieku 3- 6 lat, liczba uczestników do
50 osób, przedszkolaki biegną same lub z asystą opiekuna przy czym opiekunowie dzieci
stają na starcie z tyłu i nie wyprzedzają ze swoimi eskortowanymi maluchami dzieci
biegnących samodzielnie.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu
zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia
mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. W pakiecie startowym biegów:
− przedszkolaka, uczestnicy otrzymają numer startowy, kamizelkę odblaskową,
− dzieci, młodzieży i głównym, uczestnicy otrzymują numer startowy, koszulkę
pamiątkową,
oraz po ukończeniu biegu, pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie:
- w przypadku biegu przedszkolaka, dzieci i młodzieży za pomocą numerów kreskowych
umieszczonych na numerach startowych
- biegu głównego za pomocą chipów umieszczonych na numerach startowych.
Brak numeru startowego, przymocowanego na przedniej części koszulki podczas biegu,
skutkować będzie dyskwalifikacją. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości, bądź jego modyfikacja, jest zabroniona.
6. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do osoby z ramienia organizatora – Damian Uszyński, tel. +48 604 218 610,
2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla
wszystkich uczestników.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w depozycie.
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://skrzydlachwaly.org
8. Uczestnik biegu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań ze swoim
wizerunkiem w materiałach promocyjnych Organizatora.
9. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

