STOWARZYSZENIE WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH
XXXIX edycja „Textilcrossu”

organizuje
w dniu 11 maja 2019 rok
tradycyjny
OGÓLNOPOLSKI

Bieg po Lesie Łagiewnickim Textilcross-2019
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Łodzi
REGULAMIN BIEGU

1.Cel imprezy
Upowszechnienie biegów terenowych, jako jednej z form rekreacji. Popularyzacja Lasu
Łagiewnickiego, jako wspaniałego kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego.
2a.Organizator
Stowarzyszenie Włókienników Polskich
2b.Współorganizator
TIME4S Radosław Sekieta
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PŁ
2c.Partnerzy
3.Termin i miejsce
Bieg odbędzie się 11 maja (sobota) 2019 roku na terenie Lasu Łagiewnickiego .
Baza, start i meta w:
OWH PRZĄŚNICZKA, Łódź. ul. Studencka 20/24
Możliwość rezerwacji noclegów: tel. - 42 659 74 44, kom. - 537 597 444
e-mail: recepcja@przasniczka.eu biuro@przasniczka.eu
- dojazd możliwy autobusami linii 51 i 85B
4.Dystans:
- 2 km – bieg otwarty dla wszystkich chętnych i studentów
- 10 km – bieg otwarty dla wszystkich chętnych z grupy
wiekowej od 16 lat wzwyż

5.Zasady uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie indywidualnego
zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania biegów
terenowych lub złożenie stosownego oświadczenia. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia.
Wszyscy zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Rejestracja do zawodów odbywa się poprzez stronę www.time4s.pl/zapisy.html
Więcej o biegu na stronach www.swp-zg.pl/textilcross.html,
6. Opłata uczestnictwa
Wpisowe w biegu głównym wynosi 25,00 zł (pakiet bez koszulki) i 45zł (w przypadku wyboru
pakietu z koszulką techniczną) płatne na rachunek organizatora Stowarzyszenie Włókienników
Polskich do dnia 26.04.2019r. Po tym terminie opłata startowa (bez możliwości pakietu z
koszulką) wyniesie 35,00 zł, a w dniu startu 40zł płatna w biurze zawodów (Nie ma limitu
uczestników. Opłata startowa za bieg towarzyszący na 2km wynosi 5zł - płatne w dniu biegu w
biurze zawodów (opłata startowa za bieg towarzyszący nie dotyczy studentów z ważną
legitymacją oraz młodzieży do 15 roku życia włącznie).
Nr Rachunku Stowarzyszenie Włókienników Polskich:

bank Millennium
64 1160 2202 0000 0001 1100 4415
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, dopisek Textilcross
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast uczestnicy biegu koszty związane z
zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora. Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie.

7.Program imprezy
godz. 8.30 – 10.00 - rejestracja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych
godz. 10.30
- ostateczne zamknięcie list startowych do biegu głównego z uwagi na
komputerowe przetwarzanie danych
godz. 10.30
- start do biegu na 2 km
godz. 11.00
- start do biegu na 10 km
godz. 13.00
- wręczenie pucharów, dyplomów, nagród oraz zakończenie imprezy
8.Świadczenia i nagrody
Opłata startowa wynosi 25 zł (zależna od pakiety startowego lub terminu wnoszenia opłaty) i
dotyczy biegu na 10km. W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy i 4 agrafki oraz zwrotny chip
- medal na mecie
- napój na mecie
- upominki rzeczowe za miejsca 1- 4 w biegu na 10 km dla kobiet i mężczyzn
Dla zwycięzców przewidziane są puchary:
– dla najlepszego mężczyzny na 2 km i 10 km
– dla najlepszej kobiety na 2 km i 10 km
Wśród wszystkich startujących losowane będą nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe
- biuro zawodów będzie czynne od godziny 8.30.
- Na terenie bazy zostanie zorganizowana przebieralnia i szatnia. Ubrania do depozytu
przekazywane muszą być w odpowiednio dużej torbie.
- Dojazd do bazy biegu „Textilcross-2019” autobusem miejskim nr 56 z placu Dąbrowskiego
przy Teatrze Wielkim, niedaleko dworca Łódź Fabryczna.
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz
wprowadzenia zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.

