Regulamin biegu branżowego „Księgowi”
podczas 44. Biegu Piastów
§1
W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. w ramach 44. Biegu Piastów – imprezy należącej do
Światowej Ligi Biegów Długodystansowych Worldloppet, odbędą się biegi na dystansach:
a) 30 km FT (techniką dowolną) – 28.02.2020 r.
b)
6 km CT (techniką klasyczną) – 28.02.2020 r.
c) 50 km CT – 29.02.2020 r.
d) 25 km CT – 1.03.2020 r.

W przypadku złej pogody (braku śniegu) dystanse biegów, decyzją Organizatora, mogą
zostać skrócone lub odwołane. Bieżące informacje dotyczące Biegu Piastów znajdują się na
stronie internetowej Organizatora (www.bieg-piastow.pl).
§2
Uczestnik Biegu Piastów, aby być klasyfikowany w biegu branżowym „Księgowi”
musi, rejestrując swój udział w 44. Biegu Piastów, zgłosić się jednocześnie w kategorii
„Księgowi”, oraz zgłosić ten fakt do 27 lutego 2020 r. do Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce (SKwP) na maila biegpiastow@skwp.pl, zgodnie z regulaminem Biegu
Piastów.
§3
Puchary są przyznawane za uzyskanie najlepszego wyniku wśród zarejestrowanych
„Księgowych” na poszczególnych dystansach. W każdym kolejnym biegu, oznaczonym
w § 1 jako (a), (b), (c) i (d) można zdobyć jeden puchar za uzyskanie pierwszego miejsca
w danej kategorii.
§4
Puchary Księgowego otrzymują zawodnicy, którzy:
 rejestrując się do udziału w 44. Biegu Piastów zgłosili się jako „Księgowi”,
 zgłosili do 27 lutego 2020 r. na maila biegpiastow@skwp.pl swoje uczestnictwo,
 w biegu, do którego się zarejestrowali, uzyskali najlepszy wynik wśród
zarejestrowanych na danym dystansie „Księgowych”.
Decyzje dotyczące przyznania nagrody należą do kompetencji Fundatora (na podstawie
wyników podanych przez Organizatora).
§5
Zawodnicy, biorący udział w biegu jako „Księgowi”, zgłaszają się po ukończeniu
biegu, do podanego w odrębnym mailu stanowiska oznakowanego logiem
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie zostaną im wręczone puchary.
§6
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, dotyczące przyznania Pucharów Księgowego, należy
zgłaszać:
 podczas trwania 44. Biegu Piastów – do podanego stanowiska SKwP;
 po zakończeniu 44. Biegu Piastów – do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce (00-443 Warszawa, ul Górnośląska 5).

Zostaną one rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi lub zastrzeżenia.

