Regulamin biegu branżowego
„Bieg akademicki o puchar Rektora Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej” podczas 43. Biegu Piastów
§1
1. W dniu 2 marca 2019 r. w ramach 43. Biegu Piastów – imprezy należącej do Światowej
Ligi Biegów Długodystansowych Worldloppet, odbędzie się bieg na dystansie: 50 km CT.
2. W ramach tej konkurencji prowadzona będzie klasyfikacja biegu branżowego: „Bieg
akademicki o puchar Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej” (w skrócie „Bieg
akademicki”).
3. Uczestnik Biegu Piastów, aby być klasyfikowany w „Biegu akademickim” musi, rejestrując
swój udział w 43. Biegu Piastów, zgłosić się jednocześnie w kategorii „Bieg akademicki o
puchar Rektora KPSW” oraz zgłosić ten fakt do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze, na maila: biegpiastow@kpswjg.pl, zgodnie z regulaminem Biegu Piastów.
4. W przypadku złej pogody (braku śniegu) dystans biegu, decyzją Organizatora, może
zostać skrócony lub odwołany. Bieżące informacje dotyczące Biegu Piastów znajdują się na
stronie internetowej Organizatora (www.bieg-piastow.pl).
§2
1. Puchary w „Biegu akademickim” są przyznawane za uzyskanie najlepszego wyniku
w kategorii kobiet i mężczyzn, ponadto trzy najlepsze wyniki w kategorii kobiet i mężczyzn
zostaną nagrodzone medalami.
§3
1. Nagrody, o których mowa w § 2 p-t 1 „Biegu akademickiego” otrzymują zawodnicy, którzy:
rejestrując się do udziału w 43. Biegu Piastów zgłosili się jako: studenci lub pracownicy
uczelni wyższych ,
zgłosili na maila biegpiastow@kpswjg.pl swoje uczestnictwo, podając swoje dane
osobowe (imię i nazwisko) oraz uczelnię, którą reprezentują,
w biegu na dystansie 50 km CT uzyskali 3 najlepsze wyniki wśród zarejestrowanych do
„Biegu akademickiego” w kategorii kobiet i mężczyzn.
2. Decyzje dotyczące przyznania nagrody należą do kompetencji Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej (na podstawie wyników podanych przez Stowarzyszenie Bieg Piastów).
§4
1. Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników odbędzie się po zakończeniu zawodów
w miejscu dekoracji Biegu Piastów
§5
1. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
2. Fundator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne urazy zawodników oraz
zniszczenie sprzętu sportowego.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Fundatora. W sprawach
spornych decyzja Fundatora jest ostateczna.
4. Pozostałe postanowienia reguluje Regulamin 43 Biegu Piastów, dostępny na stronie
Stowarzyszenia Bieg Piastów.

