III Leśny Bieg Targowy
Rogów 8 września 2017 roku (piątek)
REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY:
•

Klub Biegających Leśników z siedzibą w Rogowie

•

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

2. PARTNERZY MEDIALNI:


DRWAL,



Echa Leśne,



Las Polski,



Nowa Gazeta Leśna.

3. WSPÓŁPRACA:
•

Międzynarodowe Targi Leśne ROGÓW 2017.

4. CEL IMPREZY:
•

upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania, jako
najprostszej formy aktywności fizycznej,

•

promocja polskich lasów jako miejsca aktywnego spędzania czasu oraz odpoczynku dla całej
rodziny,

•

integrowanie
pracowników
Lasów
Państwowych
oraz
pracowników
instytucji
współpracujących z Lasami Państwowymi i związanych z leśnictwem oraz drzewnictwem.

5. TERMIN:
Bieg odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. (piątek), START – o godz. 12:00.
6. BIURO ZAWODÓW:
W biurze Międzynarodowych Targów Leśnych, ul. Akademicka 20; 95-063 Rogów; tel./fax 46 874 83
74 (biuro biegu otwarte od godz. 10:00).

7. PROGRAM:
godz. 10:00-12:00 – zapisy i weryfikacja zawodników
godz. 10:00-14:30 – depozyt
godz. 12:00 – przygotowanie to startu
godz. 12:00 – start zawodów
godz. 13:00 – ogłoszenie wyników, zwycięzców, dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej
i w poszczególnych kategoriach
godz. 13:30-14:00 – konkurs z nagrodami rzeczowymi dla Uczestników (za okazaniem nr
startowego) oraz zakończenie i podsumowanie „III Leśnego Biegu Targowego”

8. TRASA:
•

Trasa płaska o podłożu zróżnicowanym. Przebiega po terenie Międzynarodowych Targów
Leśnych i po ścieżkach leśnych Nadleśnictwa Rogów (częściowo po asfalcie).

•

Start i meta znajdują się przy wejściu na Międzynarodowe Targi Leśne.

•

Długość trasy: 5 km (trasa nie posiada atestu PZLA).

•

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 60 minut.

9. KLASYFIKACJA:
1.

W kategoriach kobiet i mężczyzn: Open kobiet i mężczyzn (K i M).

2.

Klasyfikacja Leśników – Kobiety i Mężczyźni.

10. NAGRODY:
1.

2.

3.

Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa,

II miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa,

III miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa,

II miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa,

III miejsce

–

puchar + nagroda rzeczowa.

W klasyfikacji Leśników K i M: miejsca I, II, III – nagrody rzeczowe.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

W biegu mogą brać udział osoby zrzeszone i nie zrzeszone.

2.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub
prawnego opiekuna).

3.

Ustala się limit uczestników na 500 osób. Decyduje kolejność wpłat, a w przypadku
zwolnionych z opłaty startowej, kolejność zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość
zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje
pełnych świadczeń.

4.

Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

5.

Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową,
c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,
d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów (przy biurze Międzynarodowych Targów Leśnych);
ul. Akademicka 20; 95-063 Rogów, w dniu 8 września 2017 r. w godz. od 10:00 do 11:30.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,
e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym
stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 08.09.20157 r. nie ukończyli 18 roku
życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego),

f) do uczestnictwa w klasyfikacji leśników, dopuszczeni zostaną WYŁĄCZNIE zawodnicy,
którzy przedstawią ważną legitymację służbową oraz członkowie Klubu Biegających Leśników.
12. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia udziału można będzie dokonać w terminie od 1 czerwca do 1 września 2017 r. poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą
uiszczenia opłaty startowej. Formularz zostanie uruchomiony na stronie www.targilesne.pl
13. OPŁATA STARTOWA:
1. W wysokości:

2.

•

do 31 lipca 2017 r. – na konto LZD w Rogowie – 20 zł,

•

do 31 sierpnia 2017 r. – na konto LZD w Rogowie – 30 zł,

•

od 1 września 2017 r. – wpłaty wyłącznie w Biurze Zawodów – 40 zł.

Zwolnieni z opłaty startowej (za okazaniem ważnego dokumentu / legitymacji):
•

leśnicy, pracownicy leśnych zakładów doświadczalnych i parków narodowych,

•

pracownicy wydziałów leśnych, techników leśnych,

•

studenci leśnictwa, uczniowie techników leśnych,

•

członkowie Klubu Biegających Leśników (z opłaconą składką roczną),

•

osoby w wieku 70 lat i starsze.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
14. WPŁATY na konto należy dokonywać na rachunek:
SGGW LZD w Rogowie. ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów.
Bank Pekso S.A. I O/ Brzeziny: 25124033341111000027722815
15. ŚWIADCZENIA:
Organizatorzy w ramach opłaty startowej zapewniają:
•

Wspaniałą biegową atmosferę.

•

Pamiątkowe (drewniane) medale.

•

Zabezpieczenie i oznakowanie trasy.

•

Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych.

•

Pomoc wolontariuszy.

Ponadto uczestnicy biegu otrzymają:
•

Pamiątkowy numer startowy.

•

Napój izotoniczny na mecie.

•

Możliwość udziału w konkursie z licznymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez
wystawców Międzynarodowych Targów Leśnych w Rogowie (za okazaniem nr startowego).

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.

Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.

Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura
Zawodów.

5.

W dniu biegu w godzinach 10:00-14:30 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć
rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie
worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie
numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie
worka przez inną osobę.

6.

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak
dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych
zaufania wolontariuszy.

7.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu
centralnie na klatce piersiowej.

8.

Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9.

Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy regulamin oraz przepisy
PZLA.

10.

Nieprzestrzeganie w/w Przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją
włącznie.

11.

Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje
przed rozpoczęciem biegu

12.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego
zawodów.

13.

Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

14.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Kontakt do Organizatorów:
46 / 874 83 74 – Sekretariat Biura Zawodów.
e-mail: klubbiegajacychlesnikow@gmail.com; cepl@wl.sggw.pl

