XI MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW PSP W NARCIARSTWIE BIEGOWYM

SZKLARSKA PORĘBA - JAKUSZYCE
6 – 7 MARCA 2021 R.

REGULAMIN
XI MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
6 – 7 marca 2021 r., Szklarska Poręba – Jakuszyce
I.

1.
2.
3.
4.
5.

Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
Popularyzacja narciarstwa biegowego.
Integracja środowiska pożarniczego.
Wyłonienie zwycięzców zawodów w klasyfikacji indywidualnej.
II.

1.
2.
3.
4.

Cel

Organizatorzy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,
Stowarzyszenie „Bieg Piastów”.
III.

Termin i miejsce

1. 6 – 7 marca 2021 r.
2. Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie.
IV.

Konkurencje zawodów

Mistrzostwa odbędą się w ramach następujących dystansów:
 6 marca 2021 r. – 43 km CT (styl klasyczny) – mężczyźni,
 7 marca 2021 r. – 25 km CT (styl klasyczny) – kobiety i mężczyźni.
V.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w Mistrzostwach

1. W Mistrzostwach uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełniące służbę w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
podchorążowie, kadeci) oraz emeryci Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zgłaszanie zawodników odbywa się tylko i wyłącznie na stronie internetowej Biegu
Piastów (www.bieg-piastow.pl) za pomocą formularza zgłoszeniowego obsługiwanego
przez datasport.pl Wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu „Klasyfikacje Branżowe”
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3.
4.

5.
6.
7.
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należy wybrać z listy „Straż Pożarna”, natomiast w polu „Klub” należy wpisać
reprezentowaną jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (np. KM PSP
JELENIA GÓRA).
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 stycznia 2021 r., bądź do osiągnięcia limitu
uczestników na danym dystansie.
Opłata startowa w terminie do 15 stycznia 2021 r. wynosi:
 110 zł – dystans 50 km CT,
 100 zł – dystans 25 km CT,
 180 zł – w przypadku udziału zawodnika w biegach na obu dystansach
(25 i 50 km CT).
Po terminie 15.01.2020r. obowiązują opłaty wynikające z ogólnego cennika ujętego
w Regulaminie Festiwalu Narciarstwa Biegowego – 45. Biegu Piastów.
Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Bieg Piastów oraz
przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres mailowy: biuro@bieg-piastow.pl
Dane konta:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
58-580 Szklarska Poręba, Jakuszyce 8
Bank PKO BP o/Jelenia Góra
Nr konta: 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858
Wpłaty należy uiszczać w ciągu 7 dni od dnia, w którym uczestnik dokonał zgłoszenia.
Dowód wpłaty powinien zawierać:
 imię i nazwisko zawodnika,
 dystans,
 datę urodzenia i miejscowość.
Nie ma możliwości wpłaty poprzez system DotPay. Zgłoszenie zawodnika będzie
widoczne na liście startowej (na stronie: www.bieg-piastow.pl) dopiero po przesłaniu
potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: biuro@bieg-piastow.pl
W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, medal pamiątkowy,
ubezpieczenie NW, posiłek regeneracyjny na mecie oraz punkty odżywcze na trasie
odpowiednio do dystansu, w dniu biegu bezpłatny transport autobusem Szklarska
Poręba – Polana Jakuszycka – Szklarska Poręba, profesjonalną obsługę medyczną, 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
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Mistrzostw Polski
Strażaków PSP i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Niespełnienie warunków regulaminu spowoduje niesklasyfikowanie w Mistrzostwach
Polski Strażaków PSP.
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VI.
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Klasyfikacje Mistrzostw

W Mistrzostwach Polski będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna, wg niżej
wymienionych kategorii:
 25 km (styl klasyczny) – kobiety,
 25 km (styl klasyczny) – mężczyźni,
 43 km (styl klasyczny) – mężczyźni.
VII.

Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I, II, III w klasyfikacjach Mistrzostw Polski Strażaków
PSP otrzymają puchary, medale i dyplomy.
VIII.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Biegu
Narciarskim podlegają ustaleniom niniejszego regulaminu oraz ustaleniom regulaminu
45. Biegu Piastów. Niespełnienie warunków ww. regulaminów spowoduje
niesklasyfikowanie w Mistrzostwach Polski.
2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. Koszty z tym
związane pokrywają jednostki delegujące zawodników na Mistrzostwa.
3. Warunkiem udziału zawodnika w Mistrzostwach jest przedłożenie legitymacji służbowej
lub legitymacji emeryckiej i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego
zdolność do udziału w zawodach lub złożenie oświadczenia woli startu na własną
odpowiedzialność, braku przeciwwskazań lekarskich i przestrzegania regulaminu.
4. Każdy zawodnik powinien posiadać własny sprzęt narciarski, niezbędny do uczestnictwa
w zawodach.
5. Organizatorzy zapewniają przygotowanie trasy narciarskiej, jednak w przypadku złych
warunków atmosferycznych zastrzegają sobie możliwość skrócenia dystansów, zmiany
trasy lub odwołania zawodów.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników
i zniszczenia sprzętu sportowego.
7. Wyłączne prawo interpretacji i ewentualnych zmian regulaminu przysługuje
organizatorom oraz przedstawicielowi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
W kwestiach spornych lub nie przewidzianych regulaminem decyduje organizator oraz
przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz użycie wizerunku zawodnika w relacjach
medialnych oraz do celów marketingowych.
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