REGULAMIN
20 POLICYJNEGO BIEGU PIASTÓW
w ramach
Festiwalu Narciarstwa Biegowego
- 43 BIEGU PIASTÓW
1. Organizator:
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Region IPA Jelenia Góra
Patronat – Komendant Główny Policji
2. Współorganizator:
Stowarzyszenie Bieg Piastów, ZT ZZ Policjantów w Jeleniej Górze.
3. Charakterystyka imprezy:
Policyjny Bieg Piastów odbywa się w ramach 43 Biegu Piastów – Festiwalu
Narciarstwa Biegowego na Polanie Jakuszyckiej
4. Impreza ma na celu:
popularyzację biegów narciarskich wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji,
upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy Policji,
promocję regionu, Gór Izerskich i Karkonoszy
5. Program:
Piątek – 01.03.2019 r.
· 10:00 Start biegu na dystansie 6 km CT
Sobota – 02.03.2019 r.
· 9:00 Start biegu na dystansie 50 km CT – Worldloppet
6. Uczestnictwo:
 Prawo startu maja funkcjonariusze i pracownicy Policji, emeryci policyjni,
członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA
 Biegi odbędą się na dystansie:
- 6 km stylem klasycznym
- 50 km stylem klasycznym
 Zgłoszenia zawodników dokonuje w formie elektronicznej poprzez formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bieg-piastow.pl, w rubryce grupa
zawodowa należy zaznaczyć POLICJA. Uczestnik ma 7 dni na uiszczenie opłaty
startowej po dokonaniu rejestracji przez formularz internetowy, w przeciwnym
razie zostanie automatycznie usunięty z listy zgłoszonych.
 Opłatę startową – 50 zł za dystansie 6 km oraz 100 zł za dystansie 50 km (dotyczy
osób uprawnionych do zniżki) należy dokonać do dnia 15.01.2019 r. przelewem
zwykłym (nie przez rejestrację online na stronie organizatora) na konto
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Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba ul. Jakuszyce 8,
Bank PKO BP O/Jelenia Góra 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858.
Dowód wpłaty powinien zawierać: nazwisko i imię zawodnika, dystans, datę
urodzenia, miejscowość i klasyfikację zawodową – z dopiskiem: funkcjonariusz
lub pracownik Policji, członek IPA
Po wykonaniu opłaty startowej na konto Stowarzyszenia, należy niezwłocznie
wysłać potwierdzenie transakcji na adres email: zawodnicy@bieg-piastow.pl
 Dodatkowo zgłoszenia zawodników należy przesłać w formie pisemnej do
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze do dnia 15.01.2019 r. na adres
karina.ejzenberg@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl z jednoczesnym podaniem
stopnia służbowego, imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, jednostki
organizacyjnej, nr tel. oraz adresu email.
Brak zgłoszenia do KMP w Jeleniej Górze na ww. email będzie skutkować
niezaliczeniem danego zawodnika do klasyfikacji zawodowej – „policjant”
i brakiem możliwości skorzystania z obniżonej opłaty startowej wnoszonej
przez zawodnika.
7. Informacja dla zawodników
 Miejsce startu – Polana Jakuszycka
 Wejście do sektorów zostanie zamknięte 10 minut przed planowaną godziną startu.
Start odbywać się będzie falowo w odstępach czasowych. Zawodnicy ustawiają się
w sektorach według przydzielonych numerów startowych. Każdy uczestnik musi
przejść przez kontrolę przy wejściu do sektora startowego.
Pominięcie kontroli, start z niższego sektora lub zmiana stylu grozi
dyskwalifikacją (start będzie rejestrowany).
Pomiar czasu będzie wykonywany z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych
w numerze startowym. Czas będzie liczony netto z wyjątkiem pierwszych
pięćdziesięciu zawodników przekraczających linię mety.
 Przydzielanie numerów startowych
Sektory startowe przydzielane będą na podstawie wyników z trzech ostatnich lat
w biegach Worldloppet oraz wyników z innych biegów zimowych na podobnym
dystansie
Nieoficjalna lista startowa zostanie opublikowana 18.02.2019 r., od tego momentu
obowiązuje trzydniowy termin reklamacji, po tym terminie zażalenia nie będą
uwzględniane
* wydawanie numerów startowych: INTERFERIE Sport Hotel Bornit ul.
Mickiewicza 21 58-580 Szklarska Poręba


Postępowanie na trasie zawodów:
Zawodnicy muszą:
- biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie
punkty kontrolne,
- nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom,
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- nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni
zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę,
- biec stylem adekwatnym do danego biegu
Zawodnicy w czasie biegu nie mogą zmieniać nart, jeśli te nie są uszkodzone.
Zmiana nart w trakcie zawodów będzie skutkowała dyskwalifikacją.
Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne.
Przebywanie na trasie 43 Biegu Piastów bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez
obsługę zawodów.
 Szatnie
Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu. Worki będą
do pobrania w depozycie. Oznakowany numerem worek można zostawić
w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać
swoje rzeczy za okazaniem numeru startowego. Podpisane worki z rzeczami
pozostawione na starcie zostaną przewiezione do depozytu, skąd można będzie
odebrać je po biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w depozycie.
 Protesty
Protesty można składać w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej wraz
z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Do
pisemnego protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 400 złotych.
W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona. W przypadku
odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych
wyników na tablicy ogłoszeń znajdujących się w okolicy biura zawodów na
Polanie Jakuszyckiej.
 Dekoracja
Dekoracja zwycięzców odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
na stronie internetowej organizatora. – www.bieg-piastow.pl
 Nagrody
W Policyjnym Biegu Piastów przyznawane będą następujące nagrody:
- w kategorii 6 km CT: (osoby zatrudnione w Policji i emeryci policyjni)
za zajęcie 1- 3 miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet puchary
-w kategorii open na 50 km CT (każdy członek IPA)
za zajęcie 1 miejsca puchar
pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w biegu.
Decyzje dotyczące przyznania pucharów należą do kompetencji organizatora
(na podstawie wyników podanych przez biuro Biegu Piastów). Wyłącznie osoby,
które pojawią się na dekoracji zostaną udekorowane.
 Opłaty startowe.
Bieg – 6 km CT
- do 15.01.2019 r. – 60 zł – dla funkcjonariuszy i pracowników Policji
Bieg – 50 km CT Worldloppet
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- do 15.01.2019 r. - 100 zł – dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz
członków IPA
- pozostałe opłaty startowe zgodnie z Regulaminem 43 Biegu Piastów
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe)
internetowy oraz uiszczenie opłaty skarbowej jest warunkiem uznania zgłoszenia
za ważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie
wypełnione zgłoszenie.
W ramach opłaty zawodnik otrzymuje:
- numer startowy,
- pamiątkowy medal,
- ubezpieczenie NW,
- posiłki regeneracyjne na mecie oraz punkty odżywcze na trasie odpowiednio
do dystansu,
- profesjonalną obsługę medyczną,
- w dniu biegu bezpłatny transport autobusem Szklarska Poręba – Polana
Jakuszycka – Szklarska Poręba,
- pakiet startowy (zróżnicowany w zależności od dystansu)
- możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
- elektroniczny pomiar czasu,
- dokładne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów
i wolontariuszy,
- elektroniczny dyplom do pobrania na stronie www.bieg-piastow.pl
8. Postanowienia końcowe:
 przygotowanie trasy narciarskiej zapewnia stowarzyszenie Bieg Piastów
 każdy zawodnik posiada własny sprzęt narciarski niezbędny do uczestnictwa
w zawodach
 warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie aktualnych badań
profilaktycznych bez przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
 w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy
Regulaminu 43 Biegu Piastów

Komendant Miejski Policji
w Jeleniej Górze
insp. Zbigniew Markowski
(podpis na oryginale)
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