XXXIII OGÓLNOPOLSKI „BIEG GĄSIENICÓW” 2017 r.
II Ogólnopolski „Mały Bieg Gąsieniców” 2017 r.
Organizator: Burmistrz Miasta Zakopane - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partnerzy: Starosta Tatrzański, Wójt Gminy Kościelisko
Cel zawodów:
Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu
Tatrzańskiego i turystów.
Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
Przybliżenie historii narciarstwa biegowego na Podhalu
Możliwość zdobycia punktów rankingowych III Zakopiańskiej Ligi Biegowej
Termin i miejsce: 21.01.2017 /sobota/godz. 10.00 – start dzieci, 12.00 – start biegu głównego
Trasy biegowe: Kościelisko Chotarz.
Opłata startowa: Organizator nie pobiera opłaty startowej.
Dystanse:
Dzieci grupy I, II, III – 1500 m,
Junior K/M, Senior K, Masters K, Weteran 1K, Weteran 2K – 5 km
Senior M, Masters M, Weteran 1M, Weteran 2M – 10 km
Sposób rozegrania zawodów zależy od warunków śniegowych i ilości zgłoszonych zawodników.
Kategorie wiekowe
Dzieci – grupa I - klasyk
Dzieci – grupa II - klasyk
Dzieci – grupa III - klasyk
Junior K/M - klasyk
Senior K/M - klasyk
Masters K/M - klasyk
Weteran 1 K/M - klasyk
Weteran 2 K/M - klasyk

Roczniki
2008 i młodsze
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2001
2000 - 1978
1977 - 1968
1967 - 1958
1957 i starsi

Klasyfikacje dodatkowe:
klasyfikacja małżeństw: staż małżeński do 10 lat - puchar
staż małżeński 11 – 20 lat - puchar
staż małżeński 21 – 30 lat - puchar
staż małżeński 31 – 40 lat - puchar
staż małżeński powyżej 40 lat – puchar
o kolejności decyduje suma czasów małżonków (5K + 10M)
organizator może poprosić o dokument (ksero dokumentu) potwierdzający zadeklarowany staż małżeński.
Biuro zawodów – w miejscu startu czynne od godziny 8.30
Nagrody: za pierwsze III miejsca w kategoriach wiekowych – statuetki. Każdy uczestnik otrzymuje posiłek
i znaczek Biegu.
Uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:
„Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym na
bezpieczne przebycie trasy. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność”. Za osobę
niepełnoletnią oświadczenie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
Ze względu na warunki atmosferyczne Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany
terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
Wyniki biegu zaliczane są do klasyfikacji III Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
Dodatkowe informacje: tel. 182066971, 608326315

