Regulaminbiegu“Pani
Mogiła
-
XRUN”
-
25
marzec
2018
roku

1. WSTĘP;
a. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w biegu “Pani Mogiła - XRUN”,
a jego integralną częścią jest uchwała zarządu numer 5/2016 z dnia
31.08.2016 Zasady ogólne biegów organizowanych przez stowarzyszenie
“DobczyckiKlubBiegacza”,zwanadalejuchwałą.
b. Postanowienia regulaminu oraz uchwały mają równoważną moc, a wzajemna
relacjatychdwóchaktówmacharakterdopełniający.
2. CHARAKTERYSTYKA BIEGU; bieg górski z elementami biegu przełajowego.
Trasa prowadzi przez leśne drogi, ścieżki, ubite drogi polne. Nawierzchnia to przede
wszystkimziemiazluźnymikamieniami,liśćmi.Trasamożebyćpokrytaśniegiem.
● Dystansokoło32km.
● Całkowitewzniesienieterenuokoło1700m.
● 3punktyodżywczenatrasie
● Uczestnikówobowiązująlimityczasu:
○ PK1:1godz20minut,
○ PK2:3godziny40minut,
○ PK3:4godziny30minut,
○ Meta:6godzin.
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4. TERMINBIEGU;25marca2018roku,startgodzina9:00.
5. MIEJSCE ZAWODÓW; Jurków 115 - Szkoła Podstawowa, 34-643 Jurków, pow.
Limanowa,woj.Małopolska.
6. PROGRAMZAWODÓW;
● niedziela25III2018godz.7:00-otwarcieBiuraZawodów
● godz.8:30-zakończenieprzyjmowaniazgłoszeń
● godz.9:00-startbiegu
● godz.15:00–oficjalnezakończeniezawodów
● godz.15:15-zamknięciedepozytu
a. W wyjątkowych okolicznościach, oficjalna godzina zakończenia zawodów
możeuleczmianie.
7. UCZESTNICTWO; Udział w biegu należy zgłosić elektronicznie, za pośrednictwem
stronyinternetowejwww.xrun.io.
8. OPŁATA STARTOWA; Opłatę startową należy dokonać przelewem do dnia 18
marca 2018 roku po tym czasie opłatę startową można uiścić jedynie gotówką w
biurzezawodówwdniubiegu.Wysokośćopłatystartowejwynosi;
a. do1grudnia2017roku-80zł
b. do18marca2018roku95zł
c. 120złpłatnegotówkąwdniuzawodów
9. DANEDOPRZELEWU;
DobczyckiKlubBiegacza,ul.Piastowska16,32-410Dobczyce
MałopolskiBankSpółdzielczywWieliczce
nr
konta:29861900060010
020094940001
Tytułprzelewu:OpłatastartowaPaniMogiła2018,ImięiNazwiskouczestnika
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(Możnarównieżwpisaćtytuł
przelewuwygenerowanynastroniebieguwww.xrun.io)
9. ŚWIADCZENIAORGANIZATORA:
a. numerstartowy
b. oznakowanatrasa
c. zapleczebiegu;depozyt,szatnie,prysznice
d. pomiarczasu(czasmierzonybrutto)
e. trzypunktyodżywczenatrasie
f. zabezpieczeniemedyczne
g. napojewtrakcieipobiegu
h. ciepłyposiłeknamecie
i. pamiątkowymedal
10. KLASYFIKACJEIWYRÓŻNIENIA;
a. Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn; wyróżnione zostaną osoby,
którezajmąmiejscaod1do3
b. Klasyfikacjadrużynowa;wyróżnionezostanądrużynyzamiejscaod1do
3.
11. ZASADYKLASYFIKACJIDRUŻYNOWEJ;
a. Drużynamusiskładaćsięzpięciuzawodników.
b. Aby drużyna została sklasyfikowana wszyscy jej zawodnicy muszą ukończyć
bieg.
c. Klasyfikacja tworzona jest poprzez sumę punktów czterech najlepszych
zawodników z drużyny, za uzyskane przez nich miejsca na liście wyników.
Przykładowa punktacja zawodników: miejsce 1 to 1 punkt, miejsce 2 to 2
punkty, miejsce 130 to 130 punktów, itd. Wygrywa drużyna, której zawodnicy
zbiorąnajmniejsząliczbępunktów.
d. W przypadku, gdyby dwie drużyny miały tyle samo punktów, bierze się pod
uwagęmiejscepiątegozawodnika.
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12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE; Ze względu na charakterystykę trasy a w
szczególności trudno dostępne odcinki leśne, aby zwiększyć bezpieczeństwo
uczestników,wymaganejestwyposażenie:
● foliaNRC,conajmniej140x200cm
● naładowanytelefon
● minimumlitrowybukłakzwodąlubbidony
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