X. Zgłoszenia do 12 września 2019 r.:
- internetowe pod wskazany link na stronie www.glucholazy.pl
- pisemnie na adres:
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 40 92 119, +48 77 40 92 118
fax. +48 77 40 92 101
e-mail: promocja@glucholazy.pl
Potwierdzenie udziału w biegu - osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów - ostatecznie do godz.
12:30
- w sprawach zakwaterowania informacji udziela Centrum Informacji Turystycznej
e-mail: cit@glucholazy.pl, tel. +48 77 439 43 60, +48 77 439 14 53 w godz. 8:00- 17:00 (poniedziałek piątek) i 9:00 - 14:00 (sobota - niedziela).

II BIEG PRZYJAŹNI - II BĚH PŘÁTELSTVÍ
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XVII BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH
Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy

Komunikat II Biegu Przyjaźni - XVII Biegu Służb Mundurowych
Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy
14 września 2019 r.
Bieg Przyjaźni jest imprezą rekreacyjno-sportową realizowaną w ramach
Weekendu z Interregiem
Patronat honorowy:
- Marszałek Województwa Opolskiego;
- Komendant Główny Policji.
- Starosta Nyski;

VI. Warunki uczestnictwa w Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych:
- prawo do startu mają zawodnicy niemundurowi z Polski i Czech, mundurowi aktualnie pełniący służbę oraz
emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do służb (Wojsko, Policja, Służba Więzienna,
Straż Graniczna, PSP) z Polski i mundurowi z Czech;
- ponadto prawo do startu w kategorii mundurowych mają zawodnicy reprezentujący inne służby (OSP, Straż
Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Celno-Skarbowa) dla których Organizator przewiduje
wspólną klasyfikację;
- każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność
- wymagane jest aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szczegóły w pkt. X)
- wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z
Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000
- wpisowe w kwocie 30 zł od zawodnika należy wpłacić w terminie 12.09.2019 r. od zawodnika na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - 49 8891 0000 2015 6507 9312 0014 tytułem:
wpisowe Bieg Służb Mundurowych, imię i nazwisko zawodnika.
VII. Klasyfikacja w Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych:
- Bieg na dystansie 12 km klasyfikacja generalna kobiet (K) i mężczyzn (M) mundurowych i niemundurowych.

I. Cel Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych:
- integracja mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza na arenie sportowej
- wspieranie i wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza
- integracja Służb Mundurowych polskich i czeskich na arenie sportowej
- integracja zawodników niemundurowych z mundurowymi po obu stronach granicy
- promocja regionu atrakcyjnego turystycznie oraz Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
- propagowanie aktywnego stylu życia

VIII. Nagrody:
- Bieg Przyjaźni - Bieg Służb Mundurowych 12 km klasyfikacja generalna mundurowych
M
I miejsce
500 zł + puchar
K
I miejsce
500 zł + puchar
II miejsce
400 zł + puchar
II miejsce
400 zł + puchar
III miejsce
300 zł + puchar
III miejsce
300 zł + puchar
IV miejsce
200 zł
IV miejsce
200 zł
V -VIII miejsce
100 zł
V -VIII miejsce
100 zł

II. Organizatorzy:
- Gmina Głuchołazy
- Województwo Opolskie
- Město Zlaté Hory
- Szkolny Związek Sportowy w Głuchołazach
- Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz

- Bieg Przyjaźni - Bieg Służb Mundurowych 12 km klasyfikacja generalna niemundurowych
M
I miejsce
500 zł + puchar
K
I miejsce
500 zł + puchar
II miejsce
400 zł + puchar
II miejsce
400 zł + puchar
III miejsce
300 zł + puchar
III miejsce
300 zł + puchar
IV miejsce
200 zł
IV miejsce
200 zł
V -VIII miejsce
100 zł
V -VIII miejsce
100 zł

III. Współorganizatorzy:
- Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;
- Komendant Wojewódzki PSP w Opolu;
- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu;
- Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

- Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika z Polski i Czech, najlepszego
zawodnika i zawodniczki z Głuchołaz i Zlatych Hor, najlepszego zawodnika i zawodniczki z Opolszczyzny oraz
dla najstarszego i najstarszej zawodniczki, a także puchary dla najlepszego zawodnika reprezentującego Wojsko,
Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Straż Pożarną oraz inne służby.
Ponadto organizator przewiduje inne wyróżnienia.

IV. Termin, miejsce i opis trasy Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych:
Bieg odbędzie się 14 września 2019 r., start godzina 14:00.
START - META Głuchołazy al. Jana Pawła II (biuro zawodów czynne od 10:00).
Trasa Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych przebiegać będzie drogą asfaltową w terenie
pagórkowatym ulicami: Jana Pawła II, Parkowa, Lompy następnie drogą nr 411 przez granicę polsko-czeską
do Zlatych Hor z nawrotem pod Urzędem Miejskim w Zlatych Horach i powrót do Głuchołaz tą samą trasą do
METY. Dla biegu ustala się limit 250 uczestników.

- Biegi dzieci i młodzieży:

V. Program zawodów:
11:00 biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach do 1000 m;
13:00 Sztafeta Przyjaźni na dystansie 8 km (4 x 2 km) - drużyny 4-osobowe (w tym min. 2 kobiety) ,
reprezentujące Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski w Opolu, Urząd Miejski Zlaté Hory,
Policjantów z Głuchołaz oraz Strażaków PSP z Głuchołaz
14:00 Bieg Przyjaźni - Bieg Służb Mundurowych - dystans 12 km - dla zawodników niemundurowych
i mundurowych.

I-III miejsca

medale + upominki

IX. Postanowienia końcowe i informacje rożne:
- Warunkiem uczestnictwa niemundurowych w biegu głównym jest ukończenie 16 roku życia. Zawodnicy,
którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana pisemna zgoda rodziców
- Koszty przejazdu i zakwaterowania zawodnicy pokrywają we własnym zakresie lub przez instytucje delegujące
- Organizatorzy zapewniają na czas biegu opiekę lekarską, napoje i posiłek regeneracyjny po biegu
- Uczestnicy biegu głównego otrzymają pamiątkową koszulkę oraz medal po ukończeniu biegu
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
- Komisję sędziowską zabezpiecza Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Opolu
- Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu;
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione
- Organizatorzy nie zapewniają depozytu
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
- Wpisowe przeznaczone jest na nagrody pieniężne dla zawodników.
- Strona Biegu Przyjaźni - Biegu Służb Mundurowych
www.facebook.com/InterregOpolskie
www.glucholazy.pl

