I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
II. TERMIN:
28 kwietnia 2019 roku godz. 10:00.
III.TRASA:
Pętla ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przez mosty graniczne – dystans ok. 2 km.
Start – al. Jana Łyska w Cieszynie na wysokości Mostu Sportowego. Meta – al. Jana Łyska 21
w Cieszynie na bieżni stadionu miejskiego.
IV. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2000 i młodsi, którzy
dostarczą do biura zawodów oświadczenie rodzica/opiekuna o zdolności do udziału w biegu.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.fortuna.bieguliczny.pl.
V. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia drużyn szkolnych lub klubowych:
- rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy
(zgłoszenia zbiorowe) dostępny na stronach www.datasport.pl lub www.fortuna.bieguliczny.pl
do dnia 8 kwietnia 2019 roku,
- pakiety startowe wraz z numerami opiekunowie/nauczyciele z Polski muszą odebrać
w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 roku w godz. 09:00 – 14:00 w biurze mieszczącym się przy
al. Jana Łyska 21 w Cieszynie,
- pakiety startowe wraz z numerami opiekunowie/nauczyciele z Czech muszą odebrać
w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 roku w godz. 09:00 – 14:00 w biurze mieszczącym się na
terenie sztucznego lodowiska przy ul. Svojsíkovej 833 w Czeskim Cieszynie,
- nierozdysponowane pakiety i numery startowe należy zwrócić do dnia 26 kwietnia
2019 roku do biura mieszczącego się przy al. Jana Łyska 21 w Cieszynie.
2. Zgłoszenia indywidualne:
- rejestracji należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronach www.datasport.pl lub www.fortuna.bieguliczny.pl do dnia 22 kwietnia
2019 roku,
- pakiet wraz z numerem startowym należy odebrać w dniu biegu w biurze zawodów
mieszczącym się na Kąpielisku Miejskim przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie w godz. 07:30 –
09:30.
VI. PROGRAM MINUTOWY:
10:00 – dziewczęta 2006 i młodsze
10:20 – chłopcy 2006 i młodsi
10:40 – młodziczki 2004 – 2005 i juniorki 2000 – 2003
11:00 – młodzicy 2004 – 2005 i juniorzy 2000 – 2003

VII. FINANSOWANIE:
- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy, natomiast koszty podróży i udziału ponoszą
uczestnicy biegu,
- nie pobiera się opłaty startowej.
VIII. POMIAR CZASU:
System firmy DATASPORT z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być
prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek
modyfikacji. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego
dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika.
IX. BIURO ZAWODÓW:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 28 kwietnia 2019 roku w godz. 07:30 – 09:30.
X. DEPOZYT:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 28 kwietnia 2019 roku w godz. 07:30 – 12:00.
XI. NAGRODY:
- za miejsce I w każdej kategorii – puchar,
- za miejsca I – III w każdej kategorii – nagrody rzeczowe,
- puchar i nagroda rzeczowa Burmistrza Miasta Cieszyna dla „Najbardziej Rozbieganej Szkoły
z Cieszyna”,
- puchar i nagroda rzeczowa Namestka Hejtmana Moravskoslezkeho kraje dla „Najbardziej
Rozbieganej Szkoły z Czeskiego Cieszyna”,
- każdy zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę, imienny dyplom – certyfikat do pobrania ze
strony www.datasport.pl, wafelek oraz wodę na mecie biegu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- pobranie numeru startowego będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora,
- każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu
z przodu,
- organizator ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników
w czasie trwania biegu,
- każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów
dotyczących strefy przygranicznej,
- w sprawach spornych decyzje sędziego głównego biegu są ostateczne.

