III BIEG GRANICZNA JEDENASTKA
REGULAMIN

KIETRZ & TREBOM „EUROPA BEZ GRANIC”
KIETRZ 11.11.2017

I. CEL:
1. Uczczenie 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
2. Integracja społeczności miejscowości przygranicznych poprzez rywalizację sportową.
3. Promocja Gminy Kietrz oraz Powiatu Głubczyckiego.
4. Propagowanie sportu i aktywności fizycznej.
II. PATRONAT HONOROWY
Józef KOZINA - Starosta Głubczycki
III. ORGANIZATOR:
1. Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „GRYF”
2. WSPÓŁORAGNIZATORZY IMPREZY: Starostwo Powiatowe w Głubczycach
IV. TERMIN I MIEJSCE:
11 listopada 2017r. / sobota/, godzina 11:11:11 – START i META: Zespół Szkół Kietrz
V. TRASA:
Trasa biegu wynosi 11 km. Asfalt – 100%.
OPIS TRASY: start – Zespół Szkół. Biegniemy ok. 740 m i skręcamy w lewo w aleję orzechową /bieg ok.
960 m/. Skręcamy w lewo i biegniemy ok. 560 m. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i biegniemy do
granicy PL/CZ i miejscowości Trebom /ok. 2,9 km/. W Trebomiu skręcamy w prawo, biegniemy obok
kościoła i skręcamy w lewo i zaraz za mostem też skręcamy w lewo. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo,
przebiegamy kolejny most i skręcamy w prawo, a potem w lewo i biegniemy w kierunku granicy i
Kietrza – tą samą trasą aż do mety przy Zespole Szkół.
Uwaga! Pomiar trasy przeprowadzano za pomocą dalmierza – koła do pomiaru drogi (wynik pomiaru
11.300 m) oraz za pomocą nawigacji satelitarnej GPS „GARMIN” - wynik pomiaru 11.370 m.
Limit czasu: 1,5 godziny od momentu startu.
VI. UCZESTNICTWO:
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest ukończenie 18 roku życia oraz przedstawienie
podczas weryfikacji oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu graniczna
jedenastka i złożenie podpisu pod oświadczeniem. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy nie
ukończyli 18 lat do dnia 11 listopada br. po okazaniu oświadczenie podpisanego przez pełnoprawnego
opiekuna.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia telefoniczne lub w dniu zawodów 11.11.2017r. od godz. 10.00 do 11.00.
VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - ( I, II, III miejsce ) statuetka
 klasyfikacja najstarszy z zawodników - statuetka
 klasyfikacja najmłodszy z zawodników - statuetka
IX. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie czynne od 10.00 do 11.00 w ZESPOLE SZKÓŁ w Kietrzu przy ul. Kościuszki, gdzie
nastąpi weryfikacja uczestników. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości

(dowód osobisty lub paszport) do kontroli daty urodzenia. Podczas weryfikacji nastąpi wydawanie
numerów startowych. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
X. UWAGI ORGANIZATORÓW:
a/ zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie,
b/ bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym,
c/ organizatorzy zapewniają napoje na mecie oraz posiłek regeneracyjny,
d/ pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny,
e/ każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania,
f/ zdjęcia wykonywane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu
(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe),
g/ ogłoszenie wyników i rozdanie nagród ok. 13:00 w Świetlicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w
Kietrzu przy ulicy Kościuszki,
h/ warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas losowania,
i/ w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w kwocie 50 zł. W razie nie
uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora,
j/ uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wszelkich informacji udzielają:
Józef MATELA, tel. 600 370 225
Jacek KARPINA , tel. 660 756 629

