BIEG PO ZDROWIE (10.5 km)
I. CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegów masowych.
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Miasta Wałbrzycha w Polsce i na świecie.
Wyłonienie zwycięzców Biegu po zdrowie
II. ORGANIZATOR:
Prezydent Miasta Wałbrzycha,
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,
Stowarzyszenie Biegaj-Zapobiegaj
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Roman Szełemej, e-mail: prezydent@um.walbrzych.pl
Dyrektor biegu:
Mariusz Gawlik, tel. 609-480-038 e-mail: prezes@aqua-zdroj.pl
Dyrektor sportowy:

Roman Magdziarczyk tel. 502-115-815 e-mail: magdziarczyk@op.pl
Kierownik biura zawodów:
Tomasz Durajczyk, tel. 603-038-727 e-mail: t.durajczyk@aqua-zdroj.pl
Biuro Zawodów:
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,
58-304 Wałbrzych tel. 74 660 93 01, 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl
strona: www.aqua-zdroj.pl W przeddzień i w dniu zawodów biuro mieścić się będzie
w Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1
III. TERMIN:
20 sierpnia 2017 r. Start biegu głównego godz. 11.00.

IV. TRASA i DYSTANS:
Dystans: 10.5 km. Start i Meta: Plac Magistracki w Wałbrzychu.
Trasa: zróżnicowana konfiguracja, ulice starej części Wałbrzycha, nawierzchnia
asfaltowa i brukowa. Limit czasu: 1,5h.
V. POMIAR CZASU:
W XVIII TOYOTA Półmaraton Wałbrzych pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie
dokonywać firma DATASPORT za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze
startowym. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może
spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.
VI. KLASYFIKACJA, NAGRODY i ŚWIADCZENIA:
Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii open kobiet i mężczyzn. W obu
kategoriach dla pięciu pierwszych miejsc przewidziano, nagrody rzeczowe oraz
puchary. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej
otrzymują w Biurze Zawodów pakiet startowy. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą
bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal. Po biegu
organizator zapewnia posiłek oraz napoje. Na trasie znajdować się będą 2 punkty
żywieniowe, a w razie upałów 2 lub 3 kurtyny wodne. Wszyscy zawodnicy, którzy
ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mieli szansę wygrać jedną z
nagród specjalnych oraz nagrodę główną – samochód osobowy TOYOTA AYGO
(w ramach losowania XVII Toyota Półmaratonu Wałbrzych).

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu:
www.polmaraton.walbrzych.pl. W przeddzień i w dniu zawodów zgłoszenia i
odbiór pakietów w biurze zawodów na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1.
Biuro czynne: w sobotę 19 sierpnia od 16:00-20:00 i w niedzielę 20 sierpnia od
7:00-10:00
Zgłoszenie udziału w XVIII TOYOTA Półmaraton Wałbrzych będzie rozumiane,
jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się
do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu
przez organizatorów.
Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.polmaraton.walbrzych.pl oraz
w siedzibie WCSiR Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6
VIII. UCZESTNICTWO:
Organizator ustala limit startujących na 2500. Wpisanie na listę startową
(przyznanie numeru startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej
przelewem opłaty startowej na koncie organizatora.
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia,
oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź
prawnych opiekunów(wzór do pobrania na stronie www.polmaraton.walbrzych.pl)
i zweryfikowali się w biurze zawodów,
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów,
Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co
potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
Każdy zawodnik musi wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i
zobowiązany jest do jego przestrzegania,
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
IX. OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa płatna na konto WCSiR Aqua Zdrój poprzez formularz zgłoszeniowy
do dnia 16.08.2017 r. do godziny 24.00.
Tytuł wpłaty: startowe Półmaraton 2017, oraz imię i nazwisko startującego.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu
na konto):
45 zł do 30.04.2017 + 25zł koszulka techniczna półmaratonu
65 zł do 31.07.2017 + 25zł koszulka techniczna półmaratonu
85 zł do 18.08.2017 + 25zł koszulka techniczna półmaratonu
Po 18 sierpnia opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w
biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy (w przypadku wolnych
numerów).
Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji
z uczestnictwa w imprezach sportowych oraz dodatkowe nww za pośrednictwem
naszego Partnera TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy
link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm

W celu nabycia pamiątkowej koszulki należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości
25zł jednym przelewem z opłatą wpisowego lub dodatkowa opłatą (w tytule przelewu
należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, rozmiar koszulki, miasto oraz numer
startowy jeśli jest przyznany do dnia 20 lipca 2017 roku. Po tym terminie koszt
zakupu koszulki wynosi 40 zł (o ile będą dostępna).
Pamiątkowe koszulki z biegu będzie można kupić w biurze zawodów osobą które są
zapisane lub zgłaszają się w przed dzień lub w dniu zawodów oraz dla wszystkich
kibiców w kwocie 40 zł za koszulkę.
Opłata raz uiszczone startowe i pamiątkową koszulkę nie podlega zwrotowi.
LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH 3000 ZAWODNIKÓW ( łączna ilość na 7 i 21 km)
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wyniki biegu dostępne będą:
Dla wszystkich po zakończeniu półmaratonu oraz na stronach
www.polmaraton.walbrzych.pl, www.datasport.pl,
Dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu
komórkowego, otrzymają sms po zakończeniu biegu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie
biegu).
3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków do kwoty 5000 zł.
4. Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie i szatnie depozytowe, toalety i
natryski na terenie hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina.
5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być
przypięty z przodu na piersiach.
6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w
całości lub w części i skracanie trasy.
7. Organizator przewiduje kontrolę antydopingową (wyrywkowo 2 zawodników w
klasyfikacji OPEN)
8. Na trasie półmaratonu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w
biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np:
holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją.
9. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali lekkoatletycznej w Wałbrzychu
przy ul. Chopina 1 (wymagany własny śpiwór i karimata).
10. Organizator zapewnia napoje (woda i napój izotoniczny) na trasie i mecie oraz
posiłek regeneracyjny po biegu.
11. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
14. Protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu, mające
wpływ na prawa i obowiązki zawodników) przyjmowane są przez Biuro
Półmaratonu do godziny 15:00 w dniu 20 sierpnia. Rozpatrywane będą do 24
godzin od otrzymania.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
16. Organizator umożliwi korzystanie z noclegów po preferencyjnych cenach.

