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INFORMACJA O SOBÓTCE
Sobótka – miasto nad Czarną Wodą w woj. dolnośląskim,
w powiecie wrocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Sobótka, położone u podnóża góry Ślęży. Jest jednym
z najstarszych polskich miast osadzonych na prawie
niemieckim, prawa miejskie uzyskała w 1221 roku.
Wraz z sąsiednimi miejscowościami (Sulistrowice,
Sulistrowiczki, Będkowice) stanowi zaplecze turystyczne
pobliskiego Wrocławia.
W zachodniej części Sobótki znajdują się odkrywkowe
kopalnie granitu i skalenia.
Na rynku znajduje się plastyczna mapa Masywu Ślęży.
Położenie
Leży u stóp Masywu Ślęży. Powierzchnia miasta wynosi 32,2 km². Miasteczko jest podzielone na
części: Centrum, Górka, Zachodnia – Strzeblów. Historycznie leży na Dolnym Śląsku.
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. wrocławskiego.
Zabytki:
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
• miasto, ośrodek historyczny.
• kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w stylu
barokowym z fragmentami gotyckimi wybudowany
w 1739 roku. Badania archeologiczne w kościele
przeprowadzone w latach 50. XX w. wykazały, że
obecny kościół jest trzecim kościołem wybudowanym
w tym samym miejscu.
• kościół – sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, z XIV
w., 1500 r., 1725 r.; (od 2005 dodatkowo Diecezjalne
Sanktuarium Matki Boskiej Nowej Ewangelizacji).
• ratusz, z XIX w. Urząd Miasta i Gminy (budynek po
dawnym hotelu).
• plebania, ul. św. Jakuba 10, z XVII/XVIII w.
• dom, ob. znajduje się tu Muzeum
Ślężańskie z lapidarium, ul. św. Jakuba 18,
z 1568 r., najstarszy – dawnej własności
augustianów.
• dom, ul. Mickiewicza 25, z połowy XIX w. Zespół Szkolno Wychowawczy dla dziewcząt
ul. Słoneczna - Budynek po dawnym domu
rekolekcyjnym jezuitów pod wezwaniem
Św. Ignacego.

Ciekawostka:
• Wiosną 2013 przy kościele św. Anny powstał ogródek skalny z opisem kilkunastu
zaprezentowanych w nim brył kamiennych (np. węgla brunatnego ze wsi Świątniki), upamiętniający
fakt występowania w rejonie Ślęży ok. 80 minerałów i skał). Ponadto eksponowane są tu wyroby
kamieniarskie (słupy, bruki, krawężniki, kamienie młyńskie, mostki, koryta) oraz 2 wózki kopalniane
z kamieniołomów. Znajdujący się tu wielosegmentowy kamień młyński pochodzi z istniejącego do
końca l. 60. XX wieku wiatraka z Sobótki, stojącego na Magnezytowej Górze w miejscu
średniowiecznej szubienicy.

PATRON CENTRUM SZKOLENIA WOJSK
INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU
– GENERAŁ JAKUB JASIŃSKI
Jakub JASIŃSKI urodził się 24 lipca 1761 roku w Węglewie koło
Pyzdr w Wielkopolsce w rodzinie szlacheckiej herbu Rawicz. Jego
matką była Franciszka Kościeska, a ojcem Paweł Jasiński,
dzierżawca wójtostwa w Pyzdrach, były porucznik chorągwi
wojewodzica smoleńskiego Jana Sapiehy.
W domu rodzinnym odebrał staranne wykształcenie podstawowe. Po
spaleniu rodzinnej miejscowości przez wojska rosyjskie w 1768 roku
Jasińscy przenieśli się do Wielenia nad Notecią, posiadłości rodziny
Sapiehów.
8 października 1773 roku, dzięki protekcji Sapiehów i na koszt królewski, został przyjęty do Szkoły
Rycerskiej, zwanej Korpusem Kadetów, w której wyszkolono go na inżyniera wojskowego
i ukształtowano zeń gorącego patriotę. Podczas nauki w Szkole Rycerskiej zapoznał się z różnymi
systemami fortyfikacji i umocnień polowych budowanych przy wykorzystaniu terenu. Opanował
również budownictwo koszar i mostów, zasady miernictwa i kartografii. Biorąc udział w ćwiczeniach
taktycznych, poznał zasady walki i dowodzenia wojskiem.
W 1783 roku w stopniu podbrygadiera 4 brygady, został zaliczony do oficerów Szkoły. Wtedy
rozpoczął wykładanie na uczelniach warszawskich jednocześnie pełniąc funkcje podbrygadiera
4 brygady.
Na początku 1789 roku król Stanisław August Poniatowski powierzył Jasińskiemu, będącemu już
w stopniu podpułkownika, organizację Korpusu Inżynierów w Wielkim Księstwie Litewskim i wyznaczył
go na komendanta tego Korpusu. Właśnie na jego czele Jasiński walczył w wojnie polsko-rosyjskiej
w 1792 roku broniąc Konstytucji 3 Maja uchwalonej przez Sejm Wielki w 1791 roku.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari.
W latach 1793-1794 prowadził działalność konspiracyjną na Litwie. Podczas insurekcji
kościuszkowskiej zajął się organizacją powstania w Wilnie, dowodził w nocy 22/23 kwietnia 1794 roku
siłami powstańczymi w walkach o jego wyzwolenie. Powierzono mu komendę miasta. Po opanowaniu
Wilna 3 maja 1794 roku, w trzecią rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, został naczelnym wodzem
sił zbrojnych na Litwie. 7 maja, pod Polanami, wojska dowodzone przez Jasińskiego powstrzymały
oddziały płk Michaiła Diejewa, maszerujące na Wilno. Za zasługi w insurekcji wileńskiej 11 maja 1794
roku został awansowano do stopnia generała.
Doceniając zdolności dowódcze Jasińskiego, Naczelnik Tadeusz Kościuszko 15 lipca 1794 roku
powierzył mu dowództwo nad oddziałami pogranicza żmudzkiego i nad Narwią.
Za wybitne zasługi w insurekcji na Litwie Jakub Jasiński otrzymał 29 września 1794 roku z rąk
Tadeusza Kościuszki złotą obrączkę o numerze 37 z napisem „Ojczyzna Obrońcy Swemu”.
W następnym dniu gen. Jasiński został wyznaczony na dowódcę dywizji nadnarwiańskiej.
W wyniku zbliżania się wojsk rosyjskich do stolicy,
gen. Jasiński został wyznaczony na dowódcę frontu
północnego, ciągnącego się od Wisły po Targówek.
Miał pod swoimi rozkazami około 4000 żołnierzy
regularnego wojska, 23 armaty i kilkuset
uzbrojonych mieszczan.
4 listopada 1794 roku siły rosyjskie, dowodzone
przez gen. Suworowa, przystąpiły do szturmu Pragi.
Po odparciu pierwszego natarcia Rosjanie ponowili
uderzenie, przerywając polskie linie obrony. Wraz
z grupą swoich żołnierzy, otoczony przez rosyjską
piechotę, walczył do końca i poległ w rejonie
Zwierzyńca. Potem wojska Suworowa zdobyły
Pragę,
co
oznaczało
koniec
powstania
kościuszkowskiego.
Bohaterska śmierć gen. Jasińskiego i rzeź Pragi weszły do historii walk niepodległościowych.
Generał Jakub Jasiński został pochowany w Warszawie koło kościoła na Kamionku. Obecnie znajduje
się tam jedynie pamiątkowa płyta.
Generał Jakub Jasiński był też utalentowanym poetą, publicystą i znakomitym organizatorem.

I.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 1- 11 Dywizja Kawalerii
Pancernej

II.

WYKONAWCA
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Obornicka 108.

III.

MIEJSCE ZAWODÓW
Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce

IV.

CEL MISTRZOSTW
1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Dowództwa Generalnego RSZ nr 1 –
11DKPanc w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Wyłonienie drużynowych mistrzów Dowództwa Generalnego RSZ nr 1 –
11DKPanc.
3. Kwalifikacja zawodników - reprezentantów DG RSZ 1 – 11DKPanc do
udziału w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Półmaratonie.
4. Poprzez organizację mistrzostw w ramach imprezy masowej, zawody mają
na celu promocję wojska w środowisku cywilnym.
5. Umożliwienie żołnierzom - sportowcom zaprezentowania poziomu swojego
wyszkolenia.
6. Inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia
i utrzymania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.
V. KOMITET HONOROWY
W PÓŁMARATONIE

MISTRZOSTW

DG

RSZ

1

–

11

DKPanc

Dowódca 11 LDKPanc
gen.bryg. Stanisław CZOSNEK
Szef Oddziału WF i Sportu
Dowództwa Generalnego RSZ
cz.p.o. ppłk Tomasz BARTKOWIAK
Komendant CSWInż.iChem.
płk Kazimierz ŁUCKI
Szef Sekcji WFiSportu 11DKPanc mjr Tomasz SIEMION
VI.

KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW
Przewodniczący Komitetu
ppłk Aleksander WLIZŁO
Organizacyjnego
Z-ca Przewodniczącego
mjr Mariusz DENKEWICZ
Komitetu Organizacyjnego
Kierownik Zawodów
mjr Dariusz JUREK
Zastępca Kierownika Zawodów st. chor. Marcin CISZEK
Kierownik Sekretariatu Zawodów kpt. Krzysztof MATRAS
mł.chor. Sebastian PILLER
Zespół Organizacyjny Zawodów
kpt. Piotr KOWALSKI
mł. chor. Jacek KAMIŃSKI
Zespół organizacyjny
Ceremonii Zakończenia

mł.chor. Artur MICHALKIEWICZ

VII.

ZAKWATEROWANIE
W dniach 23/24.03.2018r. organizator zapewnia nocleg dla uczestników
Mistrzostw w CSWInż.iChem. we Wrocławiu, ul Obornicka 108
a) ok. 50 miejsc – o przyznanym miejscu decyduje kolejność zgłoszeń

VIII.

UCZESTNICY
17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz
10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów
34 Brygady Kawalerii Pancernej Żagań
4 Pułku Przeciwlotniczy Czerwieńsk
11 Batalionu Dowodzenia Żagań
23 Pułk Artylerii Bolesławiec
6 Brygada Powietrznodesantowa Kraków
1 Pułk saperów Brzeg
21 Brygada Strzelców Podhalańskich Rzeszów
5 Pułk Chemiczny Tarnowskie Góry
CSWInż.iChem. Wrocław
OSPWL Żagań; OSPWL Wędrzyn
W skład reprezentacji jednostki wojskowej wchodzi 12 żołnierzy(w tym
4 kobiety) oraz kierownik zespołu i trener w następującym składzie:
- w kategorii do 35 lat – 3 żołnierzy
- w kategorii 36 - 45 lat – 3 żołnierzy
- w kategorii od 46 lat – 2 żołnierzy
- w kategorii kobiet do 35 lat – 3 żołnierzy
- w kategorii kobiet od 36 lat – 1 żołnierz

IX.

VIII.

KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni:
- M 35 - żołnierze w wieku do 35 lat;
- M 45 - żołnierze w wieku od 36 do 45 lat;
- M 46 - żołnierze w wieku od 46 lat;
Kobiety:
- K 35 - żołnierze w wieku do 35 lat;
- K 36 - żołnierze w wieku od 36 lat;

O zaliczeniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

X.

TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 24.03.2018 r.
2. Godzina i miejsce startu: 11.00 Rynek w Sobótce.
3. Meta: Teren Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce.

XI.

TRASA i DYSTANS
1. Dystans: 21.097 km,
2. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
3. Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka –
Strzegomiany – Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady –
Sobótka Zachodnia – Sobótka.
4. Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy 208m

XII.

RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW
23.03.2018 r. (piątek)
•

do godziny - 19.00 - przyjazd zespołów, weryfikacja zawodników,
zakwaterowanie (możliwość pobrania
pakietów startowych w Sobótce – zgodnie
z ustaleniami organizatora „11 Panas
Półmaraton Ślężański”).

24.03.2018 r. (sobota)
• godz. 6.00 - 10.30 - pobranie pakietów startowych (Sobótka) –
zgodnie z ustaleniami organizatora
„11 Panas Półmaraton Ślężański”.
• godz.
6.00 - 7.30 - rozliczenie pokoi ( CSWInż.iChem.)
• godz.
7.30 - do 9.00 - przejazd z Wrocławia do Sobótki,
• godz.
8.00 - 10.00 - weryfikacja zawodników
• godz.
9.00 - odprawa kierowników drużyn,
• godz.
11.00 - 14.00 - zawody,
• ok. godz. 14.30 ceremonia zakończenia mistrzostw
(godzina zakończenia może ulec zmianie)

XIII.

SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI
1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
a) Koszt udziału w mistrzostwach DG RSZ 1- 11 DKPanc w półmaratonie
pokrywa organizator
b) Pod względem techniczno – sportowym mistrzostwa rozgrywane są
w oparciu o regulamin „XI Półmaratonu Ślężanskiego” o ile niniejszy
regulamin nie stanowi inaczej;

c) Zawody odbędą się w ramach „XI Półmaratonu Ślężańskiego”;
d) Bieg odbędzie się ulicami oraz drogami o nawierzchni utwardzonej;
e) Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na
trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
2. KLASYFIKACJA
a) Indywidualna – będzie prowadzona w każdej kategorii wiekowej i
obejmować będzie wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg. O
końcowej klasyfikacji indywidualnej – decyduje lepsze miejsce (czas)
b) Zespołowa – o miejscu zespołu, decydować będzie suma punktów
uzyskanych przez wszystkich zawodników wchodzących w skład
reprezentacji;
c) Do klasyfikacji zespołowej za poszczególne miejsca indywidualne w
kategoriach wiekowych, punkty będą przyznawane według założeń:
- I miejsce – n+1
- II miejsce – n -1
- III miejsce – n-2 . itd. …
Za pozostałe miejsca analogicznie ,przy czym „n” oznacza ilość
zawodników w najliczniej obsadzonej kategorii wiekowej (oddzielnie dla
mężczyzn i kobiet)
d) Do klasyfikacji zespołowej punktują zawodnicy, którzy ukończą bieg.
e) W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej
zespołów o wyższym miejscu decyduje większa ilość pierwszych,
drugich miejsc itd..

XIV.

NAGRODY
1. za m-ce 1 w klasyfikacji indywidualnej – dyplom, medal, puchar;
2. za m-ce 2-3 w klasyfikacji indywidualnej – dyplom, medal;
3. za miejsca 1-3 w klasyfikacji zespołowej – dyplom, puchar.

XV.

WERYFIKACJA
1. Każdy uczestnik Mistrzostw DG RSZ 1 – 11 DKPanc
w półmaratonie ma obowiązek dokonać weryfikacji i pobrania pakietu
startowego.
Pierwszy etap – w punkcie weryfikacji Mistrzostw DG RSZ - 1
11
DKPanc - sprawdzenie dokumentów.
Drugi etap – u głównego organizatora - pobranie numeru, pakietu
startowego uaktywnienia chipa, itd.
Funkcjonowanie biura zawodów:
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie
23 marca 2018 r. w godz. 16:00-19:00 w hali sportowej CSWinż.iChem.
Wrocław ,oraz 24 marca 2018 r. w godz. 8:00-10:00 w Biurze
Zawodów w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra
Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.

XVI.

USTALENIA ORGANIZACYJNE GOSPODARZA MISTRZOSTW
1. Zgłoszenie reprezentacji wg załącznika ,proszę przesłać do dnia
02.02.2018 r.godz.10.00 na:Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i
Chemicznych : SI – ARCUS oraz potwierdzenie na:
mjr Mariusz DENKEWICZ - MILNET – Z;
W wersji elektronicznej w formacie excel na e-mail:
cwfis.wroclaw@gmail.com
Uczestnicy Mistrzostw nie rejestrują się indywidualnie.
2. Przyjazd reprezentacji musi się odbyć do dnia 24.03.2018r.godz 08.00
(możliwy przyjazd dzień wcześniej po odpowiednim zgłoszeniu do
organizatora - ilość miejsc noclegowych ograniczona
3. Przyjazd kierowników drużyn – jak wyżej.
4. W dniach 23.03-24.03.2018 r. organizator może zapewnić nocleg dla
uczestników mistrzostw w CSWInż.iChem. we Wrocławiu, ul. Obornicka
a) ok. 50 osób w internacie wojskowym,
b) o miejscu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć skorzystania z noclegu należy zaznaczyć w zgłoszeniu do
Mistrzostw z wyszczególnieniem ilości kobiet i mężczyzn oraz środka
transportu i ich liczby wraz z danymi kierowców.
5. Możliwość zakwaterowanie nieodpłatne na podstawie skierowań po
uprzednim zgłoszeniu
6. Odprawa kierowników drużyn w dniu 24.03.2018 r. godz. 9.00 w sali
organizatora Mistrzostw - Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im. Piotra
Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a. Uczestniczy tylko i wyłącznie
kierownik zespołu podany w imiennej liście zgłoszeń w umundurowaniu
wyjściowym. Obowiązkowo.

XVII.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za
przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów i ustaleń
organizacyjnych przedstawionych podczas odprawy technicznej
zawodów.
2. Wszystkich uczestników zawodów obejmuje ubezpieczenie wynikające
z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej.

3. Obowiązują ważne badania lekarskie – potwierdzone przez lekarza,
lista zgłoszeń.
4. Podczas biegu uczestnicy mistrzostw objęci będą opieką medyczną.
XVIII.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Odprawa kierowników drużyn w dniu 24.03.2018 r. godz. 9.00 w sali
organizatora Mistrzostw - Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego im.
Piotra Włostowica w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
Uczestniczy tylko i wyłącznie kierownik zespołu podany w imiennej
liście zgłoszeń w umundurowaniu wyjściowym. Obowiązkowo
POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE ORGANIZATORA „11 PANAS
PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI”
1. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze
startowym.
2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego
po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.
W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikacje
według czasów netto.
3. Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować
samodzielnie certyfikat ukończenia.
4. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na
trasie (7,14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
5. Obowiązuje limit czasowy – 3 godziny.
6. Uczestnik, który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany
jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za
zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie
z przepisami ruchu drogowego.
7. Organizator zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi
startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru
startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny. Zabrania się
zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania
całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie
dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
9. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób
wpłacających wpisowe w dniu zawodów.
10. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po
zakończeniu biegu (tj. od godz.14:00 do 14:15). Będą one
rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. Warunkiem
przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 200 zł. Kaucja ta przepada
w przypadku uznania protestu za bezzasadny.
12. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny.
Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
13. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział
osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach,

deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez
zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest
również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter
Półmaratonu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi, narciarskimi,
nordic walking itp.).
14. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody
na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska
w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach
promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na
wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku
Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie
i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach
i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik
wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady
i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu,
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach,
mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do
innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną
przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
15. Organizator ma wprawo ograniczyć liczbę zgłoszeń. Decyzja ta
zostanie ogłoszona w internecie.
16. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość
niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie
sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed
rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie
dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w
zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując
niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
17. Strefy startowe: ELITA, poniżej 1:30, 1:30-1:45, 1:45-2:00, powyżej
2:00 będą zaznaczone na numerach startowych. Prosimy zawodników
o ustawianie się na starcie we właściwej strefie.
18. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć
w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie,
o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników
w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy
ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
20. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego
wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.
21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Dodatkowe informacje na temat „11 PANAS PÓŁMARATON ŚLĘŻAŃSKI”
na stronie internetowej http://www.polmaratonslezanski.pl/

XIX.

KONTAKTY
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen.
Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław
Oficer dyżurny Centrum
Kierownik zawodów
Z-ca Kierownik zawodów
Fax
E-mail:

-

261 657 121
723 180 025
606 465 040
261 657 300

cwfis.wroclaw@gmail.com

OPRACOWAŁ
st.chor. Marcin CISZEK

