Regulamin XXVI Biegu Ulicznego
„Polsko-Czeska Dwudziestka” na trasie 21,1 km.
19-05-2018
1.
a.
b.
2.

Organizator:
Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
Urząd Miasta w Hronovie (Republika Czeska).
Termin zawodów:
19 maja 2018 r. (sobota), start – godz. 18:00.

3. Miejsce startu i meta; Biuro organizacyjne:
Teatr pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju,
4. Zgłoszenia:
Drogą elektroniczną: https://www.czasomierzyk.pl/zapisy2018/polskoczeskadwudziestka/
a. w dniu zawodów od godz. 16:00 – 17:45 – wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważny
dowód osobisty lub paszport.
5. Grupy wiekowe (decyduje rok urodzenia)
a. Mężczyźni: A- do 29lat, B- 30-39 lat, C- 40-49 lat, D- 50-59 lat, E- 60 i powyżej
b. Kobiety: A- do 34 lat, B- 35-44 lat, C- 45 i powyżej
6. Trasa biegu:
a. Kudowa – Hronov - Kudowa
b. Długość 21,1 km. – całość po drodze o nawierzchni asfaltowej.
7. Sędzia główny: Sędziowanie biegów będzie odbywać się po stronie polskiej.
8. Punkt żywienia na trasie – Teatr pod Blachą w Parku Zdrojowym, w rejonie Miasta
Hronov oraz na przejściu granicznym Czermna – Mała Czermna.
9. Nagrody: w każdej kategorii męskiej i żeńskiej – puchary i dyplomy
w klasyfikacji generalnej, obie kategorie – I m.200 zł; II m.150 zł; III m.100 zł; IV m.50 zł;
V m.50zł; VI m.50zł .
-okolicznościowe medale dla każdego zawodnika10. Informacje na temat zawodów:
Po stronie polskiej: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, Jakub Drzewoszewski
e-mail: j.drzewoszewski@kckis.pl, tel. +48 503 160 771
Po stronie czeskiej: Vedouci odboru SRZ MeU v Hronovie, David Pavlicek
e-mail: srz@mestohronov.cz, mob: +420 736 629 643
11. Informacje dodatkowe:
a. warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończony 16 rok życia
b. zawody odbywają się bez zatrzymania ruchu drogowego
c. zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego
d. udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność a zawodnicy ubezpieczają się we
własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
12. Serdecznie zapraszamy na trasy biegowe do Kudowy Zdroju!

