Regulamin biegu III Strawczyńska Zadycha
I. Organizator
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
www.sckis.strawczyn.pl , www.olimpicstrawczyn.pl
II.
1.
2.
3.
4.

Cele i założenia biegu
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
Promocja gminy Strawczyn.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 roku (sobota).
2. Start biegu nastąpi o godz. 17:30.
3. Dystans biegu wynosi 10 km.
4. Start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego
OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6.
5. Trasa będzie oznaczona pionowo i poziomo co 1 km.
6. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie zostanie przeprowadzone przez firmę
PROTEMPO.
IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Limit uczestników wynosi 250 osób.
2. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.zapisyonline.com
3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
4. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 17 sierpnia 2019 r. nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu
jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów.
5. Pakiety startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty
wpisowego.
6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów rozdawanych/przypisanych do
numerów startowych w biurze zawodów.
7. Chip należy zwrócić po przekroczeniu linii mety.
8. Nie zwrócenie chipa będzie powodowało dyskwalifikację zawodnika.
9. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC
w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, czynne w dniu 16.08.2019 r. od 18:00 do 20:00 oraz w
dniu imprezy tj. 17.08.2019 r. od 15:30 do 17:00.
V. Opłaty startowe
1. Opłatę startową, za pośrednictwem strony www.zapisyonline.com , należy uiścić w
następujących wysokościach:
a) 35 zł przelewem po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia 19 czerwca 2019 roku,
b) 45 zł przelewem po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia do 31 lipca 2019 roku, po
tej dacie następuje zamknięcie zapisów on-line.

c) 60zł – gotówką,w dniu zawodów w biurze (w przypadku pozostania wolnych miejsc).
2. Dokonując zgłoszenia i opłaty zawodnik akceptuje regulamin biegu.
3. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Po zaksięgowaniu płatności odpowiednia informacja pojawi się przy nazwisku zawodnika
na liście startowej
5. Przy płatności przelewem automatycznym, za pomocą systemu, zawodnik wyraża zgodę na
przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail itp. firmie
Blue Media S.A, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
6. Opłata startowa trafia na konto organizatora.
VI. Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja w wymienionych kategoriach :
Mężczyźni:
1. - OPEN
2. - M20 mężczyźni 16 - 29 lat,
3. - M30 mężczyźni 30 - 39 lat,
4. - M40 mężczyźni 40 - 49 lat,
5. - M50 mężczyźni 50 - 59 lat,
6. - M60 + mężczyźni 60 i więcej.
Kobiety:
1. - OPEN
2. - K20 kobiety 16 - 29 lat,
3. - K30 kobiety 30 - 39 lat,
4. - K40 kobiety 40 - 49 lat,
5. - K50 kobiety 50 - 59 lat,
6. - K60 + kobiety 60 i więcej.
Klasyfikacja drużynowa:
III Mistrzostwa firm i instytucji o Puchar Dyrektora SCKiS
1-3 najlepsze drużyny
Klasyfikacja służb mundurowych – Policja:
1. Mężczyźni 1-3,
2. Kobiety 1-3,
Najstarszy zawodnik i zawodniczka, który/a ukończył/a bieg,
Klasyfikacja mieszkańców gminy Strawczyn:
1. Najszybsi zawodnicy z gminy Strawczyn 1-3,
2. Najszybsze zawodniczki z gminy Strawczyn 1-3,
VII. Nagrody
1. We wszystkich klasyfikacjach za miejsca 1-3 przewidziano statuetki oraz upominki.
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony pamiątkowy medal oraz posiłek
regeneracyjny.
VIII. Zasady finansowania
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

IX. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
2. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za
bieg.
3. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować
ostrożność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu
imprezy.
X. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie
biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie
przekroczenia liczby 250 uczestników.
4. Szatnie, depozyty i toalety dla uczestników znajdować się będą w specjalnie
wyznaczonych miejscach.
5. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
6. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia, zagubione
lub skradzione podczas imprezy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
8. Limit czasu na pokonanie trasy: 90 minut. Po tym czasie zawodnicy będą zabierani z trasy
samochodem z napisem „KONIEC WYŚCIGU”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
13. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor biegu
Monika PrawdaIII

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA FIRM I INSTYTUCJI
W III BIEGU ULICZNYM
III Strawczyńska Zadycha
O PUCHAR DYREKTORA SCKiS w Strawczynie
Strawczyn 17.08.2019 r
ORGANIZATORZY:
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Urząd Gminy Strawczyn
Biegam Bo Lubie Strawczyn
Olimp Strawczyn
PATRONAT:
Wójt Gminy Strawczyn
Dyrektor SCKiS w Strawczynie

I. CEL
- promocja gminy Strawczyn
- promocja Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywizacja mieszkańców
gminy Strawczyn oraz powiatu Kieleckiego.
II. TERMIN I MIEJSCE
17 Sierpnia 2019 r. (Sobota), od godz. 17:30,
Parking Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
III. TRASA BIEGU
1. Bieg - Drużynowe Mistrzostwa
nawierzchnia

asfaltowa,

trasa:

Firm i Instytucji: dystans 10 km,
ulicami

miasta.

Start

przeprowadzony jednocześnie ze startem Biegu Głównego
– III Strawczyńska Zadycha.

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
17 sierpnia 2019 r. (Sobota)
17:30– start biegu Głównego i Drużynowe Mistrzostwa Firm.

do

biegu

V. KLASYFIKACJE
Płeć uczestników drużyny biorącej udział w zawodach jest dowolna. Zespoły
mogą składać się z: samych mężczyzn, kobiet, dopuszcza się także udział
drużyn mieszanych.
Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona bez podziału na kategorie.
O kolejności drużyn decyduje łączny czas 5 najwyżej sklasyfikowanych
zawodników z drużyny
VI. PRAWO UCZESTNICTWA
W biegu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, oraz osoby które ukończyły 16
lat i wystartują wyłącznie ze zgodą rodzica. W biegu mogą wziąć udział firmy
i instytucje działające na terenie całej Polski.
VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1.Zawodników wchodzących w skład drużyny (minimum 5 osob) należy zgłosić
poprzez panel rejestracyjny na stronie zapisyonline.com . wpisując w zakładce
nazwę instytucji / drużyny lub firmy.
2. Nazwa firmy/drużyny lub instytucji zawodników startujących w jednej
drużynie musi być jednakowa.
3.Firma/drużyna lub instytucja może zgłosić do drużyny w Mistrzostwach
dowolną liczbę zawodników.
4.Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy przedstawić listę drużyny
potwierdzoną przez firmę lub instytucję zgłaszającą.
5.W przypadku nie wystartowania drużyny lub zawodnika – wpisowe nie
podlega zwrotowi.

VIII. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajduje się przy Parkingu SCKiS ul.Turystyczna 6
26-067 Strawczyn i będzie czynne w przed dzień zawodów tj. 16.08.2019r od
godz. 18:00-20:00 oraz w dniu zawodów od godz. 15:30 do 17.00.

IX. NAGRODY
W klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsca od I do III drużyny otrzymają
odpowiednio Puchary i upominki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszystkich

uczestników

zgłoszonych

do

biegu

obowiązuje

niniejszy

regulamin
2.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki
atmosferyczne.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportoworekreacyjnej
4.Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego
z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
5.Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

przeprowadzenia

z

każdym

z

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe,
promocyjne,

wykorzystania

w

Internecie

lub

transmisjach

radiowo-

telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć,

materiałów

filmowych

i

nagrań

dźwiękowych

przedstawiających

uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez
umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na
stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
promocyjno-reklamowe

związane

z

działalnością

prowadzoną

przez

Organizatora
7.Uczestnik

biegu

przy

odbiorze

numerku

startowego

na

formularzu

zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby
przesłania

do

uczestnika

informacji

o

przyszłych

imprezach

sportowo-

rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883.
Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencje na adres SCKiS w Strawczynie.

8. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
i

wskazane

jest

ubezpieczenie

na

własny

koszt

nieszczęśliwych wypadków.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
10.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzega:
Organizator / Dyrektor Biegu
Serdecznie Zapraszamy
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

od

następstw

