REGULAMIN
IV Biegu Na Wieżę Ratusza – Paczków
30 sierpnia (niedziela) 2020 roku Start godz. 14.00
1. ORGANIZATOR:
 Stowarzyszenie „PEGAZ”
 Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie
 Burmistrz Miasta i Gminy Paczków
2. CEL:
 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz
wypoczynku,
 Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży paczkowskiego ratusza,
 Promocja miasta oraz przedstawienie walorów widoku na panoramę Miasta i Gminy
Paczków
3. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 30 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00
Start przy Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy Paczków, ul. Rynek 1, Paczków
Do pokonania jest 135 schodów (ok. 48 metrów wysokość wieży)
4. UCZESTNICTWO:
 Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w
biurze zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
 Spełniają wymogi niniejszego regulaminu,
 W Biegu na Wieżę Widokową może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu
biegu ukończyła 16 lat,
 W przypadku osób nieletnich, poniżej 18 roku życia, potrzebna jest pisemna zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona do Biura Zawodów w dniu startu,
osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość,
 Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW,
 Weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych odbędzie się w Biurze Zawodów
w dzień imprezy w godzinach 11.30 – 13.00
 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi,
 Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika,
 Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany przez Komisję sędziowską.
 Liczba uczestników ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty
wpisowego.
5. KOSZTY UCZESTNICTWA
O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia oraz
dokonanie wpłaty, na adres organizatora. kwota wpisowego wynosi 35,00 zł. Data wpłaty to
data wpływu wpisowego na konto Organizatora.
Nr konta: 96 9588 0004 1720 0228 2000 0010
Bank: SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Stowarzyszenie „Pegaz”, ul. Rynek 1, Paczków

Dopisek: Bieg Wieża2020, Imię i nazwisko
UWAGA! Dopisek pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat.
6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i odesłanie na adres Stowarzyszenie
Pegaz, Rynek 20, 48-370 Paczków lub adres e-mail: biegnawieze@pegaz.org.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronach: www.pegaz.org.pl, www.paczkow.pl, www.paczkow24.pl,
www.doba.pl,
Zgłoszenia można dokonać także w dniu Biegu w dniu 30 sierpnia 2020, w godzinach 11.30 –

13.00 w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się obok Urzędu Miasta i Gminy w
Paczkowie ul. Rynek 1, Paczków.
7. KLASYFIKACJE:
Prowadzona będzie klasyfikacja :
● generalna mężczyzn,
● generalna kobiet,
Dodatkowa klasyfikacja na Najlepszą Paczkowiankę i Najlepszego Paczkowianina.
Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.
Po ukończeniu biegu zawodnicy w grupach 5-osobowych wracają na start.
Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo
bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.
8. NAGRODY:
Nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:
Kobiety:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Mężczyźni:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Nagrody otrzymają również „Najlepsza Paczkowianka” i „Najlepszy Paczkowianin”
Wszyscy uczestnicy otrzymują koszulki, dyplomy oraz upominki.
9. POSTANOWENIA KOŃCOWE:
 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.
ORGANIZATORZY BIEGU

