Regulamin BIEGU CHARYTATYWNEGO
Kongres CFO Warszawianka 2015
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem CHARYTATYWNEGO BIEGU CFO Warszawianka 2015 jest
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.seg.org.pl

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w Ośrodku Hotelu Warszawianka.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 18.20. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach
od strzału startera.
3. Długość trasy: 1000 m. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi na całej długości.
III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 30 minut od strzału startera,
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy i dotarcia do mety.

IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNY
1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę usytuowany będzie przy bramie startu i mety.
V. UCZESTNICTWO
1. W biegu prawo startu mają wyłącznie uczestnicy Kongresu CFO oraz zaproszeni przez
SEG goście. Pracownicy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych będą uczestniczyli
w Biegu CFO 2015 poza konkursem i uzyskane przez nich czasy nie będą liczone
w żadnej klasyfikacji.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura zawodów ogłoszone zostaną
w Recepcji Kongresu.
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer
startowy, chip, agrafki i pamiątkową koszulkę.
4. Zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie dokumentu tożsamości w biurze
zawodów. Od uczestników nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego.

5. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
7. Uczestników BIEGU CHARYTATYWNEGO CFO Warszawianka 2015 obowiązują
przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.seg.org.pl oraz na kartach zgłoszenia dostępnych w Recepcji
Kongresu oraz Biurze Zawodów.
VII. KLASYFIKACJE
1. Podczas BIEGU CFO Warszawianka 2015 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja sprinterska w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN.


zwycięża zawodniczka lub zawodnik z najlepszym czasem na dystansie pierwszego
okrążenia (1 000 m), premiowane są po 3 pierwsze miejsca.

Klasyfikacja generalna prowadzona w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN.


najdłuższy dystans w ciągu 30 min (decyduje liczba pełnych okrążeń a w wypadku
identycznej liczby okrążeń o kolejności decyduje łączny czas przebiegniętych okrążeń).

Klasyfikacja drużynowa.


Drużyna składa się z trzech zawodników. Zwycięża zespół, który przebiegnie łącznie
największą liczbę kilometrów, jednakże do klasyfikacji zaliczani są tylko uczestnicy,
którzy pokonają trasę co najmniej 1000 m. W przypadku, równej liczby kilometrów,
zwycięża zespół, który łącznie pokonał ten dystans w krótszym czasie.

VIII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy BIEG CFO Warszawianka 2015 otrzyma na mecie
pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy I miejsc w klasyfikacji „najszybsze okrążenie” otrzymają ręczniki sportowe,
bidony marki BMW oraz zaproszenie uprawniające do bezpłatnego przetestowania
luksusowych modeli BMW w ramach programu „BMW. Radość z jazdy”.
3. Zdobywcy II miejsc w klasyfikacji „najszybsze okrążenie” otrzymają parasole marki
BMW oraz zaproszenie uprawniające do bezpłatnego przetestowania luksusowych
modeli BMW w ramach programu „BMW. Radość z jazdy”.

4. Zdobywcy III miejsc w klasyfikacji „najszybsze okrążenie” otrzymają czapeczki
z daszkiem marki BMW oraz zaproszenie uprawniające do bezpłatnego przetestowania
luksusowych modeli BMW w ramach programu „BMW. Radość z jazdy”.
5. Zdobywczyni I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet otrzyma walizkę pokładową
marki BMW/ Zdobywca I miejsca w klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzyma torbę
sportową marki BMW.
6. Zdobywcy II miejsc w klasyfikacji generalnej otrzymają torby na laptopy marki BMW.
7. Zdobywcy III miejsc w klasyfikacji generalnej otrzymają kosmetyczki marki BMW.
8. Zdobywcy I miejsca w klasyfikacji drużynowej otrzymają bidony marki BMW.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia nagród specjalnych w dodatkowych
klasyfikacjach.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach,
deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Niedozwolone jest również
korzystanie z kijków typu nordic walking.
3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą w biurze zawodów. Protesty
będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną
opublikowane najpóźniej w dniu 20.05.2015r.
4. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której
wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
5. Depozyty: organizator, umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym
miejscu. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
oraz dokumentów.
6. Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na
wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem
zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez
uczestnika.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie
organizatorowi BIEGU CFO Warszawianka 2015.

