REGULAMIN XI BIEGU STRAŻACKIEGO
im. ADRIANA KOTKOWSKIEGO
Jawor, 10 czerwiec 2018 r.
I. CEL
Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
Podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP
Promocja miasta Jawora
Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród polskich strażaków
II. ORGANIZATORZY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze (www.straz-jawor.pl)
TKKF „Jaworzanie” w Jaworze
Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (www.straz.gov.pl)
III. SPONSORZY
HYŻYŃSKI Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza 37
IV. TERMIN I MIEJSCE
XI Bieg Strażacki im. Adriana Kotkowskiego odbędzie się w ramach XXIV Półmaratonu Jaworskiego o Puchar Burmistrza
Jawora w dniu 10 czerwca 2018 roku w Jaworze (woj. dolnośląskie); start godz. 10.00 Rynek w Jaworze, meta OW
„Jawornik” ul. Myśliborska.
V. ZGŁOSZENIA
Zapisy do XI Biegu Strażackiego im. Adriana Kotkowskiego wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia
03.06.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia do Biegu Strażackiego nie będą przyjmowane. Istnieje wówczas możliwość wzięcia
udziału i sklasyfikowania w Półmaratonie Jaworskim według oddzielnego regulaminu. Link do zapisów poniżej lub na stronie
maratonypolskie.pl lub straz-jawor.pl

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=241
Informacji udziela mł. asp. Łukasz Fuławka pod numerem tel. 691 867 482 lub 76/ 870 26 43 (podczas II zmiany służbowej)
lub lukikas@o2.pl oraz www.straz-jawor.pl. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów
10.06.2018 r. od godz. 7.30 do 9.30 Szatnia, prysznic, posiłek w OW „Jawornik”.
VI. UCZESTNICTWO
W Biegu Strażackim uczestniczyć mogą wszystkie osoby zatrudnione/pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych PSP
(strażacy, pracownicy cywilni, studenci) oraz emeryci PSP, po przedłożeniu właściwej i aktualnej legitymacji służbowej w
dniu biegu. W biegu nie będą klasyfikowani członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Opłata startowa wynosi 40 zł.
Płatność dla funkcjonariuszy PSP wyłącznie przelewem na wskazane poniżej konto bankowe – nie uiszczenie opłaty w formie
przelewu bankowego skutkuje niesklasyfikowaniem zawodnika w XI Biegu Strażackim. Istnieje wówczas możliwość wzięcia
udziału i sklasyfikowania w Półmaratonie Jaworskim według oddzielnego regulaminu. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
Płatne przelewem na konto:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jaworze
59 – 400 Jawor, ul. Chrobrego 26a
BGŻ: 57 2030 0045 1110 0000 0213 3370
w tytule „imię i nazwisko zawodnika oraz jednostkę organizacyjną PSP”
W przypadku chęci otrzymania dowodu wpłaty KP potwierdzającego udział w Biegu Strażackim proszę o przesłanie w
nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2018 r. na adres lukikas@o2.pl danych zawierających: NIP oraz nazwę jednostki
organizacyjnej kierującej na zawody a także dane zawodników biorących udział w biegu.
W ramach wpisowego uczestnik XI Biegu Strażackiego otrzyma: pakiet startowy, posiłek, napoje, medal, numer startowy.
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VII. KATEGORIE WIEKOWE w BIEGU STRAŻACKIM
Kat. A: do 29 lat
Kat. B: 30 - 39 lat
Kat. C: 40 lat i powyżej
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagradzani w oddzielnych kategoriach mężczyzn i kobiet.
VIII. NAGRODY w BIEGU STRAŻACKIM
Kat. A: I - III miejsce – nagrody
Kat. B: I - III miejsce – nagrody
Kat. C: I - III miejsce – nagrody
Ilość nagrodzonych miejsc w klasyfikacji strażaków może się zwiększyć.
UWAGA !!! Funkcjonariusze nagrodzeni w Biegu Strażackim są nagradzani także w klasyfikacji OPEN oraz w kategoriach
wiekowych w XXIV Półmaratonie Jaworskim o Puchar Burmistrza Jawora według klasyfikacji na mecie.
IX. TRASA
Jawor (Rynek) - Piotrowice - Chełmiec - Myślinów - Myślibórz – Jawor (OW „Jawornik”).
X. PROGRAM
07.30 - 09.30
10.00 13.30 -

MINUTOWY
weryfikacja;
start;
wręczenie nagród (OW „Jawornik”).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wszyscy
uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych
na stronach internetowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych. Koszt opłaty wpisowej w ramach delegacji służbowej.
Bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu prawą stroną jezdni z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Uczestników Biegu Strażackiego obowiązuje regulamin XXIV Półmaratonu Jaworskiego o Puchar Burmistrza Jawora. W
sprawach spornych nie objętych regulaminem decydują sędzia główny i organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
ewentualnych zmian regulaminu.
W przypadku rezerwacji noclegów proszę o indywidualny kontakt z mł. asp. Łukaszem Fuławka. KP PSP w Jaworze nie
dysponuje miejscami noclegowymi dla zawodników w JRG Jawor.
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