XXXIII CHOJNICKIE BIEGI STRAŻACKIE
REGULAMIN
1. CELE IMPREZY
- Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych. Bieg organizowany od 1985 roku.
- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.
- Promocja Miasta Chojnice jako przyjaznego dla uprawiania sportu.
2. TERMIN I MIEJSCE
- Data: 13 maj 2017 r. Start biegu godz. 16.00.
- Miejsce: Chojnice ul. Lichnowska 1, Stadion MiejskiChKS Kolejarz.
- Dystans: 10 km bieg główny.
- Biuro zawodów: Stadion ChKS Kolejarz Chojnice, czynne od godz. 13.00.
3. ORGANIZATOR
- ChKS Kolejarz, Sekcja Biegowa Florian Chojnice.
- Dyrektor Biegu: Hubert Szwankowski, e-mail:hubertt7@wp.pl
4. ZGŁOSZENIA
- Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
www.domtel.ploraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
- Wysokośd wpisowego 30 złotych w przypadku wpłat do 10 maja 2015r.
- Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
- UWAGA – Nie będzie możliwości wniesienia opłaty i zapisów na miejscu w dniu biegu.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA.
- W XXXIII Chojnickich Biegach Strażackich prawo startu mają osoby, które do dnia 13 maja2017r.
ukooczą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąd udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica
lub prawnego opiekuna).
- Zawodnik przed startem musi zostad zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji
zawodnik musi posiadad dokument stwierdzający tożsamośd oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

- Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi byd przypięty w trakcie biegu z przodu
koszulki.
- Zawodnicy muszą przestrzegad regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeo
organizatorów oraz służb porządkowych.
- Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawid aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazao do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyd podpis pod oświadczeniem o zdolności do
udziału w biegu na własną odpowiedzialnośd.
6. KLASYFIKACJA.
- Generalna kobiet i mężczyzn, I m-150zł, IIm-100zł, IIIm-50zł.
- Kategorie wiekowe biegu:

Kategorie specjalne:

K/M (16-19)

Strażacy, nauczyciele: S1,N1 do 35 lat, S2,N2

K/M (20-29)

35-45, S3,N3 45-55, S4,N4 55 +, S5,N5 kobiety.

K/M (30-39)

Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Miasta

K/M (40-49)

Chojnice, najlepsza zawodniczka i zawodnik z

K/M (50-59)

Gminy Chojnice.

K/M (60-69)
K/M (70-79)
M 80+
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
- Szatnia i depozyt odzieży w dniu 13.05.2017r. znajdowad się będzie na Stadionie MiejskimChKS
Kolejarz ul. Lichnowska 1.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione.
- Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialnośd i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik
rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze zdrowotnym i majątkowym.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli
uznają to za konieczne zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
- Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
- Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu , Hubert Szwankowski – decyzje Dyrektora są nieodwołalne.
Protesty będą rozstrzygane w ciągu 24 godzin.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpelacji niniejszego regulaminu.
-Odbiór numeru startowego oraz podpisanie oświadczenia są
równoznaczne z akceptacją Regulaminu XXXIII Chojnickich Biegów Strażackich.

