III BICIE REKORDU ŚWIATA W MARATONIE
Bydgoszcz, 8 kwietnia 2017 roku

REGULAMIN
MIEJSCE:
Stadion KS Gwiazda Bydgoszcz (wjazd i parking dla zawodników od ulicy
Nakielskiej)
Biuro zawodów będzie usytuowane również na bieżni i będzie otwarte w godzinach
17:30- 18:45 w celu weryfikacji zawodników
START nastąpi o 19:00
Bicie Rekordu Świata jest biegiem gdzie wszyscy uczestnicy pracują na wspólny wynik
którym jest próba pobicia rekordu świata w maratonie. Zawodnicy w formie sztafety
przekazują sobie pałeczkę co 100 metrów na 400 metrowej bieżni.
W tym roku odbędzie się już trzecia edycja tej imprezy. Podczas pierwszej edycji udało się
nam pobić rekord świata uzyskując czas 1:53:52, podczas drugiej edycji w 2016 roku wynik
był jeszcze lepszy i wyniósł 1:52:11
ZAPISY :
limit zawodników wynosi 100 osób
wystartować w biegu mogą jedynie osoby pełnoletnie
za osobę zapisaną uważa się taką która przesłała zgłoszenie (imię, nawisko,rok
urodzenia oraz nr telefonu) na adres klubbiegaczalapka@wp.pl oraz dokonała opłaty
startowej w wysokości 20 zł na konto:
Michał Kosiński Ul. Pasieczna 18 85-354 Bydgoszcz
50 1090 1896 0000 0001 3417 6247 WBK Bydgoszcz
Tytułem: "imię i nazwisko – III Bicie Rekordu Świata"
decyduje kolejność zgłoszeń i opłat, po osiągnięciu limitu 100 osob lista zostaje
definitywnie zamknięta
UWAGA : Wysłanie zgłoszenia przy braku opłaty startowej będzie nieważne
NAGRODY:
– nie przewidziano klasyfikacji indywidualnej, event ma na celu wspólne współdziałanie
na jeden rezultat; podczas weryfikacji każdy z zawodników bedzie mógł
wytypować wynik jaki uzyskamy, osoba która trafi bądź będzie najbliżej uzyskanego
wyniku otrzyma wartościowy prezent
– każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal
ŚWIADCZENIA:
– pamiątkowy medal dla każdego z zawodników
– woda oraz napoje izotoniczne
– drobne przekąski w trakcie imprezy
– dostęp do łazienek oraz przebieralni
– numer startowy

–

występ zespołu muzycznego podczas imprezy

PLAN ZAWODÓW:
– 17:30 – 18:45 - weryfikacja zawodników, podanie typowanego wyniku oraz
przydzielenie zawodników do stref
– 18:45– 18:55– komunikat organizatora, rozstawienie się poszczególnych stref w swoich
narożnikach, przygotowanie do startu
– 19:00 - START
– około 20:45 – 21:00- przewidywany koniec zawodów
– 21:00 wspólne zdjęcia i wręczenie pamiątkowych medali
ogłoszenie zwycięzcy wytypowanego wyniku
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę
– ilość przebiegniętych odcinków przez zawodników może być różna w zależności od
samopoczucia (można odpuścić daną kolejkę, wówczas przechodzimy bokiem bieżni do
kolejnego sektora nie przeszkadzając biegnącym i ustawiamy się ponownie za osobą z
numerem nas poprzedzającym)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do
udziału w biegu bądź do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na własną
odpowiedzialność.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
KONTAKT :
– Michał Kosiński 785 528 050
– klubbiegaczalapka@wp.pl

