
REGULAMIN
„Bieg Lisów” jędrzejowski bieg uliczny im. Kazimierza Mazurkiewicza

 
   I.   CEL IMPREZY

        ●  Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
        ●  Promocja miasta i  regionu.

II.  ORGANIZATORZY, PATRONAT  I  PARTNERZY

    Organizatorzy :

    Urząd Miejski w Jędrzejowie – Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2  im. gen. Stefana 
Roweckiego   „Grota” w Jędrzejowie  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy NADIR 
    Patronat :

    V-ce Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz
    Starosta Jędrzejowski  -  Edmund Kaczmarek
    Burmistrz Jędrzejowa  -  Marcin Piszczek

    Patronat medialny :
       

    Echo Dnia, Gazeta Jędrzejowska

    Partnerzy :

    Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Zespół  Szkół w Jędrzejowie, Komenda Powiatowa Policji
    w Jędrzejowie, Straż Miejska, ZM-G OSP, Pływalnia Miejska w Jędrzejowie, LGR „Jędrzejowska  
     Ryba” , LGD „Gryf”, BBM Kielce

    III. TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW

         ●  Bieg rozegrany zostanie w dniu 26 kwietnia 2014r. Start biegu głównego o godz.12.00
             wcześniej odbędą się biegi dla młodzieży (szczegóły w programie zawodów).
         ●  Centrum zawodów Zespół Szkół ul. F. Przypkowskiego 43 w Jędrzejowie .
         ●  Biuro zawodów czynne w  godzinach 8.00 – 11.00 .

   IV.  DYSTANS  I  TRASA BIEGU

         ●  Dystans biegu głównego wynosi  10 km (trasa nieatestowana) i obejmuje jednokrotne
              pokonanie małej pętli  (1500 m) oraz dwukrotne pokonanie dużej pętli (4250 m) .
         ●  Trasa biegu prowadzi ulicami : Słowiańska-Przemysłowa-Przypkowskiego-Batalionów
              Chłopskich (mała pętla) oraz Dygasińskiego-Przemysłowa-Dojazd-Przypkowskiego-
              Batalionów Chłopskich (duża pętla).

   V.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

         ●   W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu
              za pomocą formularza zgłoszeniowego (elektronicznie) lub w biurze zawodów (przed
              biegiem) , wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o udziale w biegu na 
              własną odpowiedzialność .
         ●  Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie uzyskali pełnoletniości) muszą 
              posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem
              dopuszczenia do startu  takiego zawodnika jest obecność rodzica/prawnego opiekuna z
              dowodem osobistym w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów.
         ●  W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych



              i  lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie  badań  lekarskich mogących
              potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu - o ile takowych nie posiadają.
         ●  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
              do przeprowadzenia zawodów.

    VI. KATEGORIE :

         ●  Generalna (open) , osobno kobiet i mężczyzn.
         ●  Kategorie wiekowe  :

K/M 16  16-19  lat
K/M 20           20-29  lat

                                               K/M 30  30-39  lat
                                               K/M 40            40-49  lat
                                               K/M 50            50-59  lat
                                               K/M 60            60 lat i więcej
         ●  mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego

  VII.  ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

         ●  Zgłoszenia do dnia  20.04.2014r.  drogą elektroniczną poprzez formularz :

              http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1081 
 
         ●  Zgłoszenia można też dokonać przed biegiem w Biurze Zawodów w godz. 8.00-11.00 –
             w miarę możliwości organizacyjnych (ilości dostępnych nr i pakietów startowych).
         ●  Opłatę startową w wysokości 20,0 zł  należy wpłacić do dnia 20.04.2014 przelewem
              na konto:
             Bank PKO BP  konto:  51102027330000280200195743
              UMKS NADIR  ul. Przypkowskiego 43   28-300 Jędrzejów
              Tytuł przelewu : Bieg Lisów – opłata startowa  nazwisko, imię i rocznik startującego 
               Jeżeli opłata jest za kilku startujących, proszę podać nazwiska imiona i roczniki
         ●  Opłata startowa wnoszona po  dniu  20.04.2014 wynosi 30,0 zł.

VIII.KLASYFIKACJA  I  NAGRODY

   Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
         ●  Za miejsca I-III nagrody pieniężne (500,0 - 300,0 - 200,0 ) i  puchary.
         ●  Za miejsca IV- VI  szklane trofeum (statuetka) oraz upominki.

   Klasyfikacja w kategoriach wiekowych
         ●  Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych szklane trofeum (statuetka).

   Pozostałe
         ●  Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
         ●  Wśród zawodników obecnych na zakończeniu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe
             pozyskane od sponsorów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        ●  Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
             jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy oraz poleceń służb 
             porządkowo-ochronnych ,medycznych i kierownictwa zawodów.
        ●  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
        ●  Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy zaginione w trakcie imprezy i inne szkody
            nie wynikające z winy organizatora.
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        ●  Koszty uczestnictwa w imprezie ponosi startujący a koszty organizacyjne organizator.
        ●  Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu oraz pomoc medyczną. Lekarz
             zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
        ●  Organizator zapewnia napoje na mecie i posiłek regeneracyjny po biegu oraz zniżki do 
            wejściówek  na basen gdzie można skorzystać z prysznicy. WC dostępne w centrum 
            zawodów.
        ●  Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym. Zawodnicy są zobowiązani do biegu
            prawą stroną jezdni.
        ●  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
        ●  Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika
            zawodów jest decyzją ostateczną.
        ●  W sprawach związanych z zawodami można kontaktować się z kierownikiem zawodów  :
            Aleksander Mazurkiewicz - tel.  739 046 520  - adres e-mail  olomaz@op.pl 
        ●  Link do strony zawodów :   http://jedrzejowbiega.bloa.pl/bieg-lisow/

Kierownik zawodów
Aleksander Mazurkiewicz
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