REGULAMIN
VII Półmaratonu Skierniewickiego -21,0975 km
Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
Promocja Miasta Skierniewice.
Organizator.
KB tRUCHt Maraton Skierniewice
OSiR Skierniewice
Patronat : Prezydent Miasta Skierniewice
Patronat medialny : Radio RSC

VII Półmaraton Skierniewicki






Termin i miejsce biegu
) Bieg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 roku o godz. 10.30
) Miejsce: Skierniewice
) Nawierzchnia – asfaltowa
) Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 1015 do 1020.
) Długość trasy: 21,0975 km – trasa posiada atest PZLA
Punkty odświeżania, kontrolne oraz limit czasu.
) Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 5 km, na każdym okrążeniu
) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
) Pomiar czasu przeprowadzi OSiR Skierniewice
) Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta.
) Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją
) Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić do biura Półmaratonu.
Zasady uczestnictwa
) W VII Półmaratonie Skierniewickim prawo startu mają osoby, które do dnia
15.06.2019 roku ukończą 18 lat
) Wszyscy zawodnicy startujący w VII Półmaratonie Skierniewickim, muszą
zostać zweryfikowani w Biurze Półmaratonu w dniu 15.06.2019
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie
karty zgłoszenia. Ilość uczestników ograniczona do 300 osób, decyduje data
wpłaty )
Osoby podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą
urodzenia oraz zdjęciem.
) Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety Półmaratonu w namiotach

Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy
regulamin.
Badania lekarskie
) Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na
karcie zgłoszenia potwierdzający start na własną odpowiedzialność.
) W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja
lekarza lub ratownika przed i w czasie biegu jest ostateczna.
Klasyfikacje
) W VII Półmaratonie Skierniewickim, będą prowadzone następujące
klasyfikacje:
wiekowe kobiet:
)





(1990 – 2001)

K20

do 29 lat

K30

30 – 44 lat (1975 – 1989)

K45

od 45 lat

(1974 i starsze)

wiekowe mężczyzn:
M20

do 29 lat

(1990 – 2001)

M30

30 – 39 lat

(1980 – 1989)

M40

40 – 49 lat

(1970 – 1979)

M50

50 – 59 lat

(1960 – 1969)

M60

od 60 lat

(1959 i starsi)

Klasyfikacja najlepszych mieszkańców powiatu skierniewickiego,
kobiet i mężczyzn.
Warunkiem rozegrania kategorii jest udział co najmniej 5 uczestników.
Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.chronotex.pl


Zasady zgłoszenia
) Biuro Półmaratonu będzie otwarte 15.06.2019 od godz. 08:00 nad Zalewem
„Zadębie” w Skierniewicach ul. Konwaliowa
2) zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 12.06.2019
- link do elektronicznych zapisów:
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=363
lub w biurze zawodów w dniu imprezy Skierniewice Zalew „Zadębie”
ul. Konwaliowa w godzinach 08.00 – 10.00

3) zawodnicy wnoszą opłatę startową – przelewem na konto bankowe:
do 19.04.2019 - 50,00 zł (gwarantowany pakiet startowy)
do 24.05.2019 - 65,00 zł (gwarantowany pakiet startowy)
do 12.06.2019 - 65,00 zł (w ramach możliwości technicznych)
lub w dniu zawodów 80,00 zł gotówką
Zawodnicy i zawodniczki rocznik 1954 i starsi są zwolnieni z opłaty startowej,
wpłacają 40,00 zł do 24.05.19 w formie kaucji, która zostanie zwrócona w dniu
weryfikacji (gwarantowany pakiet startowy).
Nr konta
Klub Biegacza tRUCHt MARATON Skierniewice
22 1940 1076 3045 8916 0000 0000
W tytule wpłaty : Imię i Nazwisko zawodniczki/zawodnika, miejscowość
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że
zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb półmaratonu.
4) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego – wpisowego z winy
banku



Pomiar czasu:

- Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
- Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
- Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
- Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas
netto.
- Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem


Nagrody

1) Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą VII Półmaraton Skierniewicki otrzymują na mecie
pamiątkowe medale
2) Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary i
nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 300,00 zł

II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł
3) Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych
i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach:
Zwycięzca i Zwyciężczyni VII Półmaratonu Skierniewickiego oraz najlepsi mieszkańcy
powiatu skierniewickiego otrzymają Puchary Prezydenta Miasta Skierniewice (puchary za
miejsca I – III)
Wśród uczestników, którzy ukończą Półmaraton zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe:
3 nagrody główne – zegarki sportowe lub inne gadżety sportowe o wartości ok.400,00 zł
każdy oraz 5 nagród gotówkowych o wartości 150,00 zł każda
Warunkiem otrzymania nagrody losowanej jest osobista obecność podczas losowanie
i posiadanie numeru startowego.
Dekoracje zwycięzców i losowanie nagród rozpoczną się o godz.13.30
8. Żywienie
1) Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek i napoje.
2) Posiłek wydawany będzie na podstawie zwróconego chipa
9. Finansowanie
1) Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają
uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2) W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy:
a) numer startowy + agrafki
b) napoje na trasie i mecie, posiłek na mecie
c) pamiątkowy bawełniany ręcznik (osoby, które dokonają zgłoszenia
i wniosą stosowną opłatę startową do dnia 24.05.2019, pozostali
w ramach możliwości technicznych)
10. Zasady zachowania uczestników biegu
1) Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Dyrektora
Półmaratonu.
2) Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
3) Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się
do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób
odpowiedzialnych za bieg
4) Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie
rywalizację zgodną z duchem fair play .
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego
regulaminu imprezy.
11. Postanowienia końcowe
1) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu.
2) Pisemne
protesty
przyjmuje
Biuro
Organizacyjne
Półmaratonu
Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.

3) Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
4) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
5) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Półmaratonu.
6) Limit czasowy wynosi 3 godziny - na żądanie sędziego zawodnik jest
zobowiązany opuścić trasę.
7) Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
8) Wszelkie ewentualne zapytania prosimy kierować pod nr tel. 607 988 277 oraz
trucht.maraton@wp.pl , trucht.skierniewice@wp.pl
Informacja dla uczestników biegu „VII Półmaraton Skierniewicki”.
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
jednorazowa wartość wygranej w dziedzinie sportu do kwoty
760,00 zł
podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program
VII Półmaratonu Skierniewickiego
15 czerwca 2019 (sobota)

08:00 – 10:00

Biuro Półmaratonu – wydawanie numerów startowych

09:30

Bieg Dzieci, szczegóły w późniejszym terminie

10:15 – 10:20
10:30

Zbiórka zawodników Półmaratonu
Start Półmaratonu

11:45 – 13:30
13:30

Finisz zawodników Półmaratonu
Dekoracje zwycięzców, losowanie nagród, zamknięcie zawodów
Dyrektor Półmaratonu
Leszek Jek

