IV MISTRZOSTWA POLSKI
BRANŻY GAZOWNICZEJ I NAFTOWEJ
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
REGULAMIN

1. Organizator:
Zawody są Mistrzostwami Branży Gazowniczej i Naftowej w Biegach Przełajowych.
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „Alpejczyk”

2. Cel zawodów:
Celem zawodów jest integracja środowiska biegaczy, upowszechnienie biegów i turystyki
pieszej oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród pracowników i partnerów
handlowych PGNiG S.A.

3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone 21 września 2019 roku start i meta pod Hotelem Accademia
w Przemyślu. Start o godzinie 1500
Zawody zostaną rozegrane na trasie:

4. Program zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
Kobiety:
Mężczyźni:
Prowadzona będzie również klasyfikacja, drużynowa zakładów, firm, spółek.
Drużyny będą ustalane na podstawie zgłoszeń.

5. Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczyć mogą osoby zgłoszone do udziału na podstawie imiennego
zgłoszenia.

6. System zawodów:
Start grupowy, najpierw grupa mężczyzn, a po nich grupa kobiet.
Dla obu grup obowiązuje ta sama trasa.
O miejscu decyduje lepszy czas.
W klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę według
następującego klucza:
miejsce 1 – 25 pkt, m. 2 – 22 pkt, m. 3 – 19 pkt, m. 4 – 17 pkt, m. 5 – 15 pkt, m. 6 – 13 pkt, m.7
– 11 pkt, m. 8 – 9 pkt, m. 9 – 7 pkt, m. 10 – 6 pkt, m. 11 –5 pkt, m. 12 – 4 pkt, m. 13 – 3 pkt, m.
14 – 2 pkt, m. 15 – 1 pkt.

7. Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia z podaniem roku urodzenia należy przesłać do organizatorów w terminie
do 31.08.2019.

8. Nagrody:
Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce)
oraz pucharów i upominków (1-3 miejsce),

9. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności startu poszczególnych grup,
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga jury powołane przez organizatorów
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów
(nie przestrzeganie postanowień organizatorów)
Wszelkie protesty związane z wynikami zawodów będą przyjmowane do godziny 17:00 w
dniu zawodów w sekretariacie imprezy.
ZARZAD STOWARZYSZENIA
MSiR ALPEJCZYK

