REGULAMIN
Biegu Zygmuntów 2022

I. Cel wydarzenia
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako formy rekreacji.
2. Promocja święta miejskiego „Szydłowieckie Zygmunty”
3. Integracja środowiska biegaczy
II. Organizatorzy
1. Urząd Miejski w Szydłowcu
2. Klub Biegacza „Endorfina”
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 2 maja 2022 roku ulicami miasta Szydłowca.
2. Start i meta na Rynku Wielkim w Szydłowcu – start godz. 16.00
3. Zawodnicy na start muszą zgłosić się najpóźniej do godz. 15.45.
IV. Dystans i trasa
Trasa biegu wynosi ok. 5 km, po drogach na terenie Szydłowca (mapka trasy w załączniku).
Trasa będzie oznaczona i zamknięta dla ruchu kołowego. Zawodników obowiązuje limit
czasu wynoszący 1 godzinę.
V. Uczestnictwo
1. Impreza ma charakter rekreacyjny i otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które
do dnia 2 maja 2022r. ukończą 16 lat. Niepełnoletniego do udziału w Biegu musi
zgłosić osobiście rodzic lub opiekun prawny, który podpisze również formularz
zgłoszeniowy.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu
w dniu 2 maja 2022 r. do godz. 15.30.
3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności udziału w Biegu. W przypadku
osób niepełnoletnich takie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane
do koszulek z przodu.
5. Uczestnik biegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu.
VI. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi 20 złotych i będzie przyjmowana w dniu Biegu podczas zapisów
w Biurze Biegu zlokalizowanym na Rynku Wielkim w Szydłowcu.
VII. Klasyfikacje
W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
VIII. Zgłoszenia
1. Biuro Biegu zorganizowane będzie na Rynku Wielkim w Szydłowcu.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu od godziny 13.00 do 15.30.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza
zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej w kwocie 20 zł.

IX. Nagrody
1. Dla 100 zawodników, którzy jako pierwsi przekroczą linię mety organizatorzy
zapewniają okolicznościowe medale.
2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (w kategorii kobiet i mężczyzn) otrzymają
nagrody i dyplomy. Organizator przewiduje nagrodę dla najlepszego zawodnika
z Gminy Szydłowiec, dla seniora biegu.
X. Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie
trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów
regulaminu. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
XII. Informacje dla biegaczy
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30, pod nr tel. 48 617 86 65.

Organizatorzy

