Regulamin 7. PKO Półmaratonu Solidarności

I. Cel
1. Celem półmaratonu jest popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej
formy rekreacji.
2. Półmaraton promuje Miasto Lublin i Świdnik w Polsce i na świecie.

II. Organizator
1. Organizatorem półmaratonu są Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”
i Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”.
2. Bieg odbywa się pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa
Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina i Burmistrza Miasta Świdnika.
III. Biuro Zawodów
1. Z chwilą rozpoczęcia zapisów elektronicznych kontakt z biurem zawodów poprzez e-mail:
bieg.lublin@solidarnosc.org.pl.

lub

tel.

+48

81

5320811.

Adres

biura:

Lublin,

ul. Królewska 3. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15.00.
2. W dniach 27-29 maja 2019 r. biuro zawodów czynne w godzinach 9:00-17:00. Adres
biura: Lublin, ul. Królewska 3.
3. Od 30 maja (czwartek) do 31 maja (piątek) biuro zawodów przeniesione do
Świdnika. Adres biura: Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24. Biuro
czynne w godzinach 12:00-20:00
UWAGA: w dniu zawodów 1 czerwca 2019 r. biuro zawodów nieczynne.

IV. Termin i miejsce
1. Półmaraton odbywa się 1 czerwca 2019 r. na trasie Świdnik - Lublin.
2. Start zlokalizowany jest w okolicy bramy głównej WSK PZL-Świdnik SA., al. Lotników
Polskich 1.
3. Start o godzinie 9.00.
4. Meta zlokalizowana jest na Targach Lublin S.A., ul. Dworcowa 11.

V. Trasa
1. Długość trasy wynosi 21,097 km.

2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Każdy kilometr trasy jest oznaczony.
4. Trasa półmaratonu przebiega prawym skrajnym pasem jezdni i jest zamknięta dla ruchu
kołowego do godziny 1230.

VI. Strefy czasowe
1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych
strefach startowych.
2. Wyznaczone przez organizatora strefy odpowiadają czasom, w jakich uczestnicy
zamierzają ukończyć półmaraton.
3. Przy każdej strefie startowej znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem:
strefa A – czas poniżej 1:30
strefa B – czas 1:30 – 2:00
strefa C – czas 2:01 – 2:30
strefa D – czas powyżej 2:30

VII. Limit czasu
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.30, zobowiązani są przerwać bieg
i dojechać do mety mikrobusem z napisem "Koniec Półmaratonu".

VIII. Pomiar czasu
1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych
od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię
mety.
2. Pierwszych 100 osób przekraczających linię mety klasyfikowanych jest na podstawie
czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma
co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu
brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
3. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzymuje informację zarówno o swoim czasie
brutto, jak i netto.
4. Pomiar czasu odbywa się za pomocą jednorazowych chipów przyczepionych do numeru
startowego.

5. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
6. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, meta.
7. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisuje numery startowe zawodników
skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę są dyskwalifikowani.
IX. Punkty odżywiania
1. Punkty odżywiania znajdują się na trasie co około 4 km.
2. Produkty na punktach odżywiania drugim, trzecim i czwartym rozstawione są na stołach
w następującej kolejności:
woda
napój izotoniczny
czekolada/cukier
woda
3. Punkt pierwszy i piąty zaopatrzony w wodę mineralną.

X. Uczestnictwo
1. W 7. PKO Półmaratonie Solidarności prawo startu mają tylko te osoby, które do dnia 1
czerwca 2019 r. ukończą 18 lat.
2. Organizator 7. PKO Półmaratonu Solidarności nie dopuszcza do udziału w biegu osób na
wózkach oraz rolkarzy.
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego
oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza
odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl.
Rejestrację internetową

prowadzi

firma

Datasport.

Wypełnienie

formularza

rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do
innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są
dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
5. Zapisując się na półmaraton, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy z chipem.
7. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
Przyczepienie numeru startowego z chipem w innym miejscu skutkuje dyskwalifikacją.

8. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich
modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są
dyskwalifikowani.
9. Zawodnik przekraczający metę bez numeru startowego i elektronicznego chipu do
pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych
1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywa się w biurze
zawodów, na podstawie dokumentu tożsamości do dnia 31 maja 2019 roku (piątek).
2. W dniu półmaratonu, tj. 1 czerwca 2019 r. (sobota), biuro zawodów jest nieczynne, a
odbiór pakietów startowych niemożliwy.
3. Pakiet startowy może być odebrany w imieniu zawodnika przez inną osobę, która ma
przy sobie podpisane przez zawodnika upoważnienie oraz oświadczenie o stanie
zdrowia, którego wzór dostępny jest na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl.
4. Organizator nie wysyła pakietów startowych za pośrednictwem poczty.
5. Pakiet startowy zawiera: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, worek na depozyt,
bon na Pasta Party, agrafki, koszulkę techniczną, materiały reklamowe sponsora PKO
Bank Polski i inne.
6. Zawodnicy, którzy dokonają zapisu i opłaty startowej po 19 maja 2019 r. powinni liczyć
się z tym, że organizator nie będzie w stanie zapewnić koszulki technicznej we
wnioskowanym rozmiarze.
7. O terminie rozpoczęcia wydawania zawodniczych pakietów startowych organizator
poinformuje w specjalnym komunikacie na stronie internetowej 7. PKO Półmaratonu
Solidarności.

XII. Klasyfikacje
1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
2. Najlepszy zawodnik z Polski – kobiety i mężczyźni
3. Wiekowa - kobiety i mężczyźni:
K-20 M-20 (rocznik 2001-1990)
K-30 M-30 (rocznik 1989-1980)
K-40 M-40 (rocznik 1979-1970)
K-50 M-50 (rocznik 1969-1960)

K-60 M-60 (rocznik 1959-1950)
K-70 M-70 (rocznik 1949 i starsi)
4. Klasyfikacje dodatkowe – kobiety i mężczyźni:
Mistrzostwa województwa lubelskiego
Najlepsza lublinianka i najlepszy lublinianin
Najlepsza świdniczanka i najlepszy świdniczanin
5. Ogólnopolskie Mistrzostwa Członków NSZZ „Solidarność”
XIII. Zgłoszenia/opłaty
1. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r. lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń.
2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 1 000 osób.
3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego organizatora
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl lub www.datasport.pl poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej na rachunek bankowy Organizatora.
Zapisy elektroniczne będą prowadzone do 29 maja 2019 r. (środa) do godz.00:00. Po
tym dniu zapisy elektroniczne zostają zawieszone.
4. Od 30 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów uiszczając gotówkową opłatę startową. Adres biura: Miejski Ośrodek Kultury,
al. Lotników Polskich 24. Biuro czynne w godzinach 12:00-20:00.
5. Wysokość opłaty startowej zależna jest od terminu zgłoszenia do biegu:
- zgłoszenie w terminie

6.

do 31.01.2019 –

opłata 50 zł

- zgłoszenie w terminie od 1.02 do 30.04.2019 –

opłata 70 zł

- zgłoszenie w terminie od 1.05 do 27.05.2019 –

opłata 90 zł

- zgłoszenie w terminie od 28.05 do 31.05.2019 –

opłata 100 zł

Możliwa jest promocyjna opłata grupowa. Warunkiem jest zapisanie jednocześnie

minimum 10 osób, w terminie od 1.02 do 27.05.2019 r.
7.

Wysokość opłat grupowych:
 500 zł za 10 osób + 60 zł za każdą dodatkową osobę – do 29 kwietnia 2019 r.
 700 zł za 10 osób + 80 zł za każdą dodatkową osobę – od 30 kwietnia do 27 maja
2019 r.
 opłaty za grupy biegowe możliwe są wyłącznie przelewem na konto Organizatora –
w tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny lub klubu.

 zapisy

grup

biegowych

przyjmowane

są

wyłącznie

przez

elektroniczne

zgłoszenia zbiorowe.
UWAGA: w dniu 1 czerwca 2019 r. nie prowadzimy zapisów, biuro nieczynne.
8. Opłatę startową należy wnieść w wysokości obowiązującej w dniu jej dokonywania.
9. O wysokości opłaty startowej decyduje data wykonania przelewu, a nie data zapisu na
bieg.
10. Opłatę startową można dokonać elektronicznie, bezpośrednio po internetowej rejestracji
lub na konto organizatora PKO BP O/LUBLIN nr rachunku: 31 1020 3150 0000 3802
0003 6384. W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 7.PKO Półmaraton
Solidarności oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy.
11. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie nadany numer
startowy.
12. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy
biegowe organizatora.
13. Organizator

nie

dopuszcza

możliwości

zamiany

numerów

startowych

między

zawodnikami.
14. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności tj. numery i dane kart
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą
zapisywane przez Administratora dokonywanych płatności. Celem zabezpieczenia
poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności
internetowej będą szyfrowane.
15. Ostateczny termin dokonania opłaty startowej online (pod warunkiem, że wcześniej nie
został osiągnięty limit opłaconych zgłoszeń) to 29 maja 2019 r. (środa) godz.00:00.
16. Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie mają, pod warunkiem zgłoszenia się do
30 kwietnia 2019 r.:
a. zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 5 edycji PKO Półmaratonu Solidarności,
b. zawodnicy, którzy w

6. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-III

w kategoriach wiekowych,
c. kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia,
d. zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień
zawieranych z organizatora,
e. zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora Półmaratonu (indywidualne
przypadki losowe), na pisemny wniosek potwierdzony stosowną dokumentacją,

f. zwycięzcy przeprowadzanych przez organizatora konkursów,
g. pacemakerzy,
h. zawodnicy kontraktowi,
i. goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie organizatora.
17. Prawo do 20% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze kart: Lublin PRO Rodzina
– Karta Rodziny Dużej i Świdnik PRO Rodzina – Karta Dużej Rodziny. Uwaga:
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i Karta Rodziny Dużej z innego miasta nie będą
respektowane.

XIV. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) otrzymują nagrody
finansowe i rzeczowe.
2. Zwycięzcy w klasyfikacji najlepszy zawodnik i zawodniczka z Polski (miejsca I-V)
otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.
3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy lublinianin i najlepsza lublinianka otrzymują nagrody
rzeczowe.
4. Zwycięzcy w kategorii najlepszy świdniczanin i najlepsza świdniczanka otrzymują
nagrody rzeczowe.
5. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).
6. W klasyfikacji mistrzostw województwa lubelskiego nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc
I-III (K+M).
7. W ogólnopolskiej klasyfikacji mistrzostw członków NSZZ „Solidarność” nagrody rzeczowe
za zajęcie miejsc I-III (K+M).
8. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej (K+M):
I miejsce –

2000 zł

II miejsce – 1800 zł
III miejsce – 1500 zł
IV miejsce – 1000 zł
V miejsce –

500 zł

9. Nagrody pieniężne w klasyfikacji najlepszy zawodnik i zawodniczka z Polski:
I miejsce –

1000 zł

II miejsce – 700 zł
III miejsce – 500 zł

IV miejsce – 400 zł
V miejsce – 300 zł
10. Bonus za pobicie rekordu trasy PKO Półmaratonu Solidarności, dla pierwszej kobiety
(czas poniżej 01:14:04) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:04:01), wynosi 500
PLN.
11. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
12. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany
przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.
13. Warunkiem

otrzymania

nagrody

pieniężnej

jest

wypełnienie

i

dostarczenie

organizatorowi niezbędnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty
zakończenia imprezy.
14. Zdobywcy nagród pieniężnych zobowiązani są do złożenia podpisu na liście nagród
w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.
15. UWAGA: zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji
najlepszy zawodnik z Polski nie będą nagradzani w swoich kategoriach
wiekowych.
16. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 7. PKO Półmaraton Solidarności, zostaną
rozlosowane specjalne nagrody. Losowanie odbędzie się 1 czerwca 2019 roku po biegu
na scenie w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie przez
zawodnika kuponu do urny. Kupon stanowi integralną część pakietu

startowego

zawodnika. Należy go oderwać i wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów.
Obecność przy losowaniu jest obowiązkowa.
17. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują
medal.
18. Dyplom

za

ukończenie

7.PKO

Półmaratonu

Solidarności

do

samodzielnego

wydrukowania będzie gotowy do pobrania na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl
w ciągu 14 dni od imprezy.

XV. Kontrola antydopingowa
1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej są poddawani kontroli
antydopingowej (w tym EPO).

2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą
WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania
próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną
dyskwalifikację zawodnika.

XVI. Wyniki
1. Nieoficjalne wyniki półmaratonu są zamieszczone bezpośrednio po biegu na stronie:
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl.
2. Wyniki oficjalne biegu są zamieszczane na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl po
uzyskaniu ostatecznego protokołu sporządzonego przez sędziego głównego zawodów.
XVII. Żywienie
1. Pasta Party – 31maja 2019 r. na terenie przylegającym do Miejskiego Ośrodka Kultury w
Świdniku, ul. Lotników Polskich 24, w godz. 17.00-20.00.
2. Dla uczestników półmaratonu udział w Pasta Party jest bezpłatny. Podstawą wydania
posiłku jest bon żywieniowy stanowiący integralną część pakietu startowego zawodnika.
Należy go przekazać w punkcie wydawania posiłku.
3. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają:
 w strefie mety – owoce, cukier, czekoladę i napoje wydawane na podstawie bonu
umieszczonego na numerze startowym,
 w strefie cateringu – ciepły posiłek wydawany na podstawie bonu umieszczonego na
numerze startowym.

XVIII. Szatnie/depozyt
1. Szatnie znajdują się na terenie:
 Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa 11,
 Strefy startu w Świdniku, parkingi przy ul. Szkolnej.
2. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi
w godzinach:
 DEPOZYT Targi Lublin od 7.00 do 7.45,
 DEPOZYT MOBILNY parkingi ul. Szkolna w Świdniku od 7.00 do 8.45.
3. Wydawanie depozytów odbywa się za okazaniem numeru startowego w miejscu ich
złożenia.

Depozyt

złożony

w

DEPOZYCIE

MOBILNYM

w

Świdniku

zostanie

przetransportowany do STREFY METY na Targach Lublin. DEPOZYT MOBILNY
zostanie specjalnie oznakowany.
4. Zgubienie

numeru

startowego

przez

zawodnika

zwalnia

organizatora

od

odpowiedzialności za odebranie depozytu przez inną osobę.
5. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe oraz dokumenty.

XIX. Transport
1. W dniu biegu odjazd autokarów z zawodnikami z Lublina na start w Świdniku o godz.
8.00 z parkingu przy Targach Lubelskich.
2. Odjazd autokarów z zawodnikami po ukończeniu biegu, z powrotem do Świdnika, ok.
godz. 12.30, ze strefy mety.

XX. Noclegi
1. Organizator

zapewnia

bezpłatny

nocleg

z

31.05/1.06.2019

r.

pierwszym

100

zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację noclegu w formularzu rejestracyjnym i zgłoszą
to organizatorowi na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl.
2. Nocleg zapewniony jest w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku, ul. Jarzębinowa
6.
3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
4. Zawodnicy przyjmowani są na nocleg 31.05.2019 r. za okazaniem numeru startowego,
w godz. 17.00-21.00.
XXI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Wszyscy uczestnicy półmaratonu są ubezpieczeni w czasie trwania biegu od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Warunkiem startu w półmaratonie jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział
w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz
zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie

opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Organizator

zastrzega

i paramedycznemu

sobie

prawo

zatrudnionemu

do
w

zezwolenia
imieniu

personelowi

Organizatora

do

medycznemu
udzielenia

pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
6. Organizator

zaleca

Uczestnikom

Biegu

wykonanie

profilaktycznych

badań

lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7. Wszyscy uczestnicy półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży.
8. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych
danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator
zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich

zdjęć,

materiałów

filmowych,

wywiadów

i nagrań

przedstawiających

Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator
nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej
licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji
Biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i

ostateczna

interpretacja

Regulaminu

należy

do

Organizatora.

O

zmianach

w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
12. Pisemne protesty należy przekazywać do biura zawodów drogą mailową na adres:
bieg.lublin@solidarnosc.org.pl. w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty
rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Dyrektor Półmaratonu

Lublin, grudzień 2018 r.

