
Regulamin I BIEGU ROLNIKA „O ZŁOTE GUMIAKI”
Gmina Zbrosławice  15.08.2015 r.

I. ORGANIZATOR 
„Fundacja 9 MUZ” z Warszawy we współpracy z Wójtem Gminy 
Zbrosławice.

II. CELE 
-  Popularyzacja  biegów  jako  naturalnej  formy  spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
- Promowanie zdrowego stylu życia. 
- Integracja mieszkańców gminy Zbrosławice. 
- Promocja gminy Zbrosławice i regionu. 

III. WSPÓŁFINANSUJĄCY i SPONSORZY 
Patronat  Zawodów:  Wójt  Gminy Zbrosławice – Pan Wiesław 
Olszewski.
Sponsorzy: 
- Grupa KLIMOWICZ Sp. z o.o. - Pyskowice
- Shausha Sport Club – Szałsza
- KAMAJO Salon Urody, Fryzur & Daily SPA – Tarnowskie Góry 

IV. TERMIN i MIEJSCE 
15.08.2015 (sobota), Gmina Zbrosławice 
Miejscowości Gminy: Kamieniec (START) – Łubki – Karchowice 
– Kamieniec (META) 
Baza  zawodów:  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Jana 
Pawła II w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6.

V. TRASA i DYSTANS
Bieg główny – 10 km (1 pętla: asfalt, droga utwardzona, droga 
polna).
Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 90 minut.
Zawodnicy,  którzy  zrezygnują  lub  nie  ukończą  biegu 
zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. 
Pomiar  czasu  będzie  prowadzony  przez  firmę  Inessport  z 
wykorzystaniem chipów zwrotnych. 
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VI. ZASADY UCZESTNICTWA 
1.  W biegu głównym na dystansie 10 km może wziąć udział 
osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 1999r.). 
Zawodnicy  zobowiązani  są  do  przedstawienia  zaświadczenia 
lekarskiego  o  zdolności  do  udziału  w  biegach 
długodystansowych, lub do podpisania oświadczenia udziału w 
imprezie na własną odpowiedzialność.
W  przypadku  osób  poniżej  16  roku  życia,  na  start  muszą 
wyrazić  zgodę  rodzice,  lub  opiekunowie  prawni,  poprzez 
złożenie  stosownego  oświadczenia  podpisanego  w  obecności 
obsługi biura zawodów. 
2. Limit uczestników biegu głównego wynosi 300 osób. 
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia 
zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 
Bez względu na iloś
 zgłoszeń organizator zamknie zapisy w dniu 07.08.2015 
Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów. 
3. Zawodnicy  dokonując  rejestracji  i  startując  w  zawodach 
podpisują  oświadczenie,  że  startują  w  biegu  na  własną 
odpowiedzialnoś
 oraz, że zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu. 
4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego 
otrzymuje pakiet startowy na który składają się: 
- numer startowy z czipem do pomiaru czasu
- pamiątkowy medal 
- posiłek na mecie  
- butelkę wody mineralnej 
- punkt z wodą na 5km (półmetek)
5. W czasie zawodów dostępne będą szatnie dla zawodników, 
prysznice i depozyt.
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VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia on-line do I BIEGU ROLNIKA  będą przyjmowane 
poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie 
internetowej:  inessport.pl,  oraz  maratonypolskie.pl  do  dnia 
06.08.2015 
2. Opłata startowa wynosi: 
Bieg główny – przelewem
- do dnia 31.07.2015 - 40zł 
- do dnia 06.08.2015 - 50zł 
- do dnia 31.07.2015 - 30zł (opłata dotyczy mieszkańców 
całej Gminy Zbrosławice), po przekroczeniu tego terminu opłata 
wynosi 50 zł jak dla wszystkich uczestników
 
na konto: „Fundacja 9MUZ”, ul. Niemcewicza 26/35, 02-
306 Warszawa” 
Nr konta: 16 1440 1390 0000 0000 0101 4970
Zwolnieni z opłaty startowej są osoby które ukończyły 65 lat 
W  tytule  wpłaty  należy  podać:  Imię  i  Nazwisko  uczestnika 
biegu: „opłata startowa I BIEG ROLNIKA” 

UWAGA:  PO  UZYSKANIU  POTWIERDZENIA  O  WNIESIENIU 
OPŁATY  NAZWISKO  UCZESTNIKA  POJAWI  SIĘ  NA  LIŚCIE 
STARTOWEJ. 
Podczas  odbioru  numerów  startowych  zawodnicy  muszą 
posiadać  dokument  ze  zdjęciem  celem  weryfikacji  danych 
osobowych. 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi nie ma możliwości 
przeniesienia na inną  osobę. 
4. W I BIEGU ROLNIKA na dystansie 10 km będą prowadzone 
następujące klasyfikacje: 
-    Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet ,
-  Najlepszy  mieszkaniec  Gminy  Zbrosławice  (kobieta 
i mężczyzna),
5. Pomiar  czasu  odbędzie  się  za  pomocą  zwrotnych  chipów 
mocowanych  do  butów  na  starcie/mecie. 
Brak  chipa  przy  bucie  jest  jednoznaczny  z  dyskwalifikacją 
zawodnika.  Każdy zawodnik powinien  zwrócić  chip  na mecie.
6. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach 
podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma 
po zakończonym biegu sms-a z wynikiem.
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VIII. NAGRODY: 

Wszyscy  uczestnicy  którzy  ukończą  bieg  w  regulaminowym 
czasie 1,5 godziny otrzymają pamiątkowe medale.
W  klasyfikacji  generalnej  kobiet  i  mężczyzn  biegu  głównego 
zdobywcy miejsc I – III otrzymują puchary. 
W  klasyfikacji   „Najlepszy  mieszkaniec  Gminy  Zbrosławice 
(kobiet i mężczyzna) w biegu głównym otrzymają dyplomy.

Program zawodów: 
14.00  -  otwarcie  biura  zawodów  i  weryfikacja  zgłoszonych 
zawodników  do  biegu  głównego  (przy  weryfikacji  zawodnik 
proszony  jest  o  okazanie  dokumentu  tożsamości  przy 
wydawaniu pakietu startowego)
15.45 - zakończenie weryfikacji uczestników I BIEGU ROLNIKA
i rozgrzewka przed biegiem prowadzona przez Shausha Sport 
Club.
16.00 - start I BIEGU ROLNIKA 
18.00 – dekoracja zwycięzców.
Po dekoracji konkurs z nagrodami.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
Uczestnicy  zawodów  nie  są  ubezpieczeni  od  nieszczęśliwych 
wypadków. 
Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę. 

Dyrektor Biegu:   Grzegorz Gąszczyk
Z-ca Dyrektora Biegu:  Karol Wiszniewski
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