Regulamin
„Bieg uliczny na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości”

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
2. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Integracja środowiska lokalnego.
II. ORGANIZATOR
Organizatorami „Biegu ulicznego na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości”, zwanego
dalej biegiem są:
 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego
Kwaśniewskiego w Zblewie, ul. Kościerska 39, 83-210 Zblewo, tel. 58 588 42 29;
 Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, ul. Główna 40,
83-210 Zblewo, tel. 58 588 43 77.
III. PATRONAT HONOROWY - Wójt Gminy Zblewo Artur Herold.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 28.10.2018 r. (niedziela);
2. Biuro Zawodów, Start oraz Meta biegu znajdują się: przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Zblewie.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej
https://elektronicznezapisy.pl.
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ: 06.10.2018r. (12:00) - 21.10.2018r. (23:00).
3. Liczba uczestników biegu w każdej kategorii wiekowej jest ograniczona do 50 osób.
4. Po wyczerpaniu limitu miejsc wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości
dodatkowych zgłoszeń.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem
celem weryfikacji danych osobowych.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne
w biurze zawodów na drukach organizatorów.
7. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru numeru startowego, musi
przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności i braku
przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w biegu” podpisane przez
rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.
9. Kobiety i mężczyźni startują razem w swojej kategorii wiekowej, przy czym osobno
będzie prowadzona klasyfikacja.
10. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 11:00 - wydawanie numerów startowych kat. 6 – 10 lat;
godz. 11:25 - ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
godz. 11:30 - start biegu o dystansie 400 m;
godz. 11:40 - zakończenie biegu;
godz. 11:45 - wręczanie nagród;
godz. 12:00 - wydawanie numerów startowych kat. 11-13 lat;
godz. 12:25 - ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
godz. 12:30 - start biegu o dystansie 800 m;
godz. 12:40 - zakończenie biegu;
godz. 12:45 - wręczanie nagród;

godz. 13:00 - wydawanie numerów startowych kat. 14-16 lat;
godz. 13:15 - ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
godz. 13:20 - start biegu o dystansie 1200 m;
godz. 13:40 - zakończenie biegu;
godz. 13:45 - wręczanie nagród;
godz. 13:45 - wydawanie numerów startowych kat. OPEN (17 lat i więcej);
godz. 14:15 - ustawianie się uczestników biegu na linii startowej;
godz. 14:20 - start biegu o dystansie 5100 m;
godz. 14:55 - zakończenie biegu;
godz. 15:00 - wręczanie nagród i zakończenie zawodów.
VII. SZATNIE
1. Szatnie znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie, ul. Główna 40.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
VIII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn będzie prowadzona osobno.
2. O zajętym miejscu decyduje kolejność przybycia zawodników na metę.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
4. Uczestnicy w kat. 6 – 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat (z podziałem na dziewczęta
i chłopców) za zajęcie miejsca I – III otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Uczestnicy w kat. OPEN (z podziałem na kobiety i mężczyzn) otrzymają za zajęcie:
 I miejsca – 500 zł
 II miejsca – 400 zł
 III miejsca – 300 zł
6. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Posiadanie numeru startowego
zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.
7. Zawodnicy na mecie bez numeru startowego nie podlegają klasyfikacji.
8. Wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie: pspzblewo.pl
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, za wyjątkiem warunków zagrażających
zdrowiu lub życiu uczestników.
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
4. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego
regulaminu.
7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu.
9. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu
promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku
w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów
zawodów.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

