Projest jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.
„Przekraczamy Granice"

Pravidla
Horský půlmaratón – Letni Bieg Piastów, Jakuszycka dziesiątka (Jakuszycká desítka)
CÍLE:
– Popularizace běhání jako nejjednodušší formy aktivního odpočinku a pohybové rekreace
– Propagace zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času
– Propagace regionu – Jizerských hor a Krkonoš
ORGANIZÁTOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
58-580 Szklarska Poręba - Jakuszyce
tel.: (+48) 75 717 33 38, fax: (+48) 75 717 20 22
www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl
TERMÍN a MÍSTO:
30. srpna 2014, start v 11:00 hod. na Polanie Jakuszyckiej
TRASA:
Půlmaratón – 21,1 km
Jakuszycká desítka – 10 km
Zpevněný povrch (lesní cesty)
označení trasy svislými značkami každý 1 km
Start a cíl – Polana Jakuszycka vedle domku PKO
Kapacita:
Jakuszycká desítka – 250 osob
Půlmaratón – 450 osob
ÚČAST:
Závodů se mohou zúčastnit osoby, které jsou starší 16 let ke 30.08.2014 a musí
podepsat prohlášení, že startují na vlastní odpovědnost v souladu s nařízením ministra pro
národní vzdělávání ze dne 12.09.2001 (Sb. zák. č. 101, částka 1095). Účastníci, kteří ke
30.08.2014 ještě nedosáhli plnoletosti, musí mít písemný souhlas rodičů nebo zákonných
zástupců s jejich startem, opatřený podpisem a rodným číslem.
Podmínkou pro připuštění ke startu je přítomnost rodičů nebo zákonných zástupců s
občanským průkazem při ověřování závodníka v kanceláři závodu. Účast v běhu znamená
vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů a použití podobizen závodníka pro
potřeby sdružení Stowarzyszenie Bieg Piastów, vydavatelské činnosti nebo během
televizního, rozhlasového a internetového vysílání.

Doporučuje se sjednání na vlastní náklady pojištění proti následkům náhodné události.
Osoby, které zašlou přihlášku, uhradí startovné do 15. srpna 2014 a nahlásí požadavky,
mohou získat nocleh zdarma z pátku na sobotu (s vlastním spacákem a karimatkou).
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky k závodům Letni Bieg Piastów 2014 se přijímají od 01.12.2013 do 30.08.2014
nebo do vyčerpání kapacity.
Správně vyplněný přihlašovací formulář (dostupný na webových stránkách pořadatele:
www.bieg-piastow.pl) – všechna povinná pole – webový nebo klasický je podmínkou pro
uznání platnosti přihlášky a zařazení závodníka na webový seznam účastníků letního
závodu. Pořadatel není zodpovědný za neúplné nebo nesprávné vyplnění přihlášky.
Nepodepsaný přihlašovací formulář je neplatný.
Údaje v databázi lze měnit, např. změnit vzdálenost, do 28.08.2014, po předchozím
uhrazení poplatku ve výši 20 zl.
Upozornění!
Přihlášky budou přijímány od 01.12.2013 do 30.08.2014 nebo když seznam účastníků
bude naplněn.
Pořadatel si vyhrazuje právo předčasně ukončit registraci účastníků. Telefonické přihlášky se
nepřijímají.
Kapacita přihlášek:
Celková kapacita startujících v obou závodech: 500 účastníků.
Osoby, které se přihlásí a uhradí startovné do 30. července 2014, získají na památku
startovní číslo se svým jménem a příjmením.
VÝDEJ STARTOVACÍCH ČÍSEL:
Ve dnech:
29.08.2014 v 09:00–14:00 v ONB Jakuszyce; 58-500 Szklarska Poręba - Jakuszyce.
V den závodů:
v 8:30–10:30 v ONB Jakuszyce.
V případě, že startovní číslo převezme jiná osoba (člen rodiny, přátelé), musí předložit
doklad totožnosti, vyplnit prohlášení a čitelně jej podepsat.
STARTOVNÉ:
– od 01.12.2013 do 31.12.2013 – 40 zl;
– od 01.01.2014 do 30.06.2014 – 50 zl;
– od 01.07.2014 do 28.08.2014 – 60 zl;
– od 29.08.2014 do 30.08.2014 – 80 zl. Pouze v kanceláři závodu
Provedení úhrady bez registrace (čili vyplnění přihlašovacího formuláře nebo on-line) není
totožné s přihláškou k běhu!!! Účastník musí uhradit poplatek do 7 dnů, jinak bude
vyškrtnut ze seznamu startujících.
Faktury za poplatek provedený převodem vystavujeme na žádost plátce do 7 dnů od data

připsání částky na bankovní účet a výlučně pro osoby nebo subjekty, které provedly převod,
po předchozím uvedení přesných údajů.
• Účet sdružení Stowarzyszenie Bieg Piastów:
PKO BP Jelenia Góra 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858
IBAN: PL59 1020 2124 0000 8402 0072 3858
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Na dokladu o zaplacení musí být uvedeno: Letni Bieg Piastów, jméno a příjmení závodníka,
vzdálenost, datum narození, místo. Platby se přijímají v kanceláři sdružení Stowarzyszenie
Bieg Piastów, poštovní poukázkou nebo převodem.
V rámci startovného závodník získá: startovní číslo, památkovou medaili, výživové doplňky a
nápoje v cíli závodů, možnost použití šatny před závodem a po něm, profesionální zdravotní
služby a diplom vystavený na jméno, který si bude moci stáhnout z webových stránek a
vytisknout.
Upozornění!
Startovné nelze převést na jiného účastníka běhu a v případě vzdání závodu se startovné
nevrací a nepřevádí do dalšího roku. Úhrada startovného provedená s chybami – bez
uvedení údajů dostačujících pro identifikaci závodníka nebo v neúplné výši nebude uznána
a nebude se vracet.
KLASIFIKACE
generální klasifikace žen,
generální klasifikace mužů,
klasifikace podle věkových kategorií:
– Junior – Ž a M – 16 (16–19 let) – (1998–1995)
– Senior I – Ž a M – 20 (20–29 let) – (1994–1985)
– Senior II – Ž a M – 30 (30–39 let) – (1984–1975)
– Masters – Ž a M – 40 (40–49 let) – (1974–1965)
– Veterán I – Ž a M – 50 (50–59 let) – (1964–1955)
– Veterán II – Ž a M – 60 (nad 60 let) – (1954 a starší)
CENY:
Poháry a věcné ceny pro prvních deset žen a prvních deset mužů v generálních kategoriích.
Poháry pro první tři ženy a první tři muže ve věkových kategoriích.
DALŠÍ INFORMACE
– Měření času pomocí nepřenosných čipů ve startovním čísle.
– Každý, kdo v přihlašovacím formuláři uvede své číslo mobilu, obdrží po překročení cílové
čáry SMS zprávu se svým výsledkem.
– Pořadatel zajišťuje nápoje (minerální vodu a isotonický nápoj) na trase (asi 5, 10 a 15 km)
a v cíli a také výživové doplňky po běhu.
– Platí časové limity: 3 hodiny – Půlmaratón, 2 hodiny Jakuszycká desítka.
– Běh se uskuteční bez ohledu na počasí.
– Každý závodník je povinen připevnit si startovací číslo vpředu na hrudi; osoby, které

nesplní tuto podmínku, nebudou klasifikovány.
– Závodníci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro interní účely pořadatele a
také souhlasí s využitím svých podobizen v informačních a reklamních materiálech akce.
– Pořadatel garantuje ochranu osobních údajů závodníků v souladu s požadavky zákona ze
dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.
– Písemné protesty přijímá kancelář závodů po uhrazení poplatku 100 zl v době do 15
minut po ukončení běhu, tj. od 13:00 do 13:15 (týká se „Jakuszycké destíky“) a od 14.00 do
14.15 (týká se Půlmaratónu). Protesty bude řešit ihned hlavní rozhodčí. V případě uznání
protestu se poplatek vrací.
V případě zamítnutí protestu poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
– Veškeré sporné záležitosti týkající se běhu řeší hlavní rozhodčí. Jeho rozhodnutí jsou
konečná a nevratná.
– Ředitel závodů si vyhrazuje možnost změn v Pravidlech, o kterých je povinen informovat
všechny účastníky před zahájením akce formou oznámení na webových stránkách
pořadatele.
Konečná interpretace těchto pravidel náleží pořadateli.

STOWARZYSZENIE „BIEG PIASTÓW”,
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TEL/FAX + 075/ 717 20 22 , TEL. + 075/ 717 33 38, NIP 611-01-55-623
INTERNET : http://www.bieg-piastow.pl, e-mail : biuro@bieg-piastow.pl

