
Regulamin II BIEGU ROLNIKA "O ZŁOTE GUMIAKI” Gmina Zbrosławice
02.07.2016 r.

I. ORGANIZATOR:
"Fundacja 9 Muz” ul. Niemcewicza 26/35, 02-306 Warszawa 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  Honorowy  Zawodów:   Wójt  Gminy  Zbrosławice  –  Pan  Wiesław
Olszewski.
Sponsorzy i Partnerzy: 
- "Grupa KLIMOWICZ Sp. z o.o." - Pyskowice,
- "Shausha Sport Club" – Szałsza,
- "KAMAJO" Salon Urody, Fryzur & Daily SPA – Tarnowskie Góry,
- Biuro Usług Komputerowo-Internetowych "MANIERA SERVICE" – Wieszowa,
- "Regatta Great Outdoors" – Modlnica k. Krakowa,
- "Sklep Biegacza" – Gliwice,
- Ośrodek Jeździecki ZBROSŁAWICE - Zbrosławice
- Restauracja i hotel "W Starym Młynie" – Zbrosławice,
- Hotel "NEO" – Tarnowskie Góry,
- Kwiaciarnia "HELIANTHUS" – Gliwice,
- "PAINTBALL" – Zabrze,
- WynajmijNamiot.pl – Kamieniec,
- FLYDRON – Kamieniec,
- Restauracja "POD ZŁOTYM PROSIAKIEM" - Kamieniec

Patroni  medialni:  "Wieść  z  Gminy"  -  Zbrosławice,  Tygodnik  "Gwarek",
Telewizja "TG Stacja",  TV SILESIA –  Katowice,  RADIO SILESIA –  Katowice,
portal  "Biegam Gdzie Chcę"

IV. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY:
02.07.2016 (sobota), Gmina Zbrosławice  
Baza  zawodów:  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Jana  Pawła  II  w
Kamieńcu, ul. Gliwicka 6.



V. TRASA i DYSTANS:
1. Bieg dla dzieci – ok. 1km – okolice Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana  Pawła  II  i  boiska  piłkarskiego  DRAMA  Kamieniec  (start  i  meta  na
terenie ZSO im. Jana Pawła II.
2.  Bieg  główny  –  10  km (  Kamieniec,  ul.  Gliwicka  6  (START)  –  Łubki  –
Karchowice – Kamieniec, ul. Polna (META).
Nawierzchnia  trasy:  asfalt,  droga  utwardzona,  droga  polna  (zalecane
obuwie do biegania w terenie).

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.  Wszelkie  informacje  związane  z  wynikami  zawodów
można uzyskać poprzez kontakt z firmą odpowiedzialną za pomiar czasu:
http://inessport.pl/

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W Biegu dla dzieci mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-15 lat (ukończone
w dniu zawodów)
2. W biegu głównym na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która
rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2000r.).
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. 
3. Limit uczestników wynosi:
- Bieg dla dzieci: 50 osób,
- Bieg główny: 300 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia  zapisów w
przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 
Bez względu na ilość zgłoszeń organizator zamknie zapisy on-line w dniu
27.06.2015.  W miarę  wolnych  miejsc  będzie  możliwość  zapisu  w  biurze
zawodów,  jednak  osobom  rejestrującym  się  na  bieg  w  biurze  zawodów
Organizator nie może zagwarantować pełnego pakietu startowego.
4.  Zawodnicy  dokonując  rejestracji  i  startując  w  zawodach  podpisują
oświadczenie,  że  startują  w biegu  na  własną  odpowiedzialność  oraz,  że
zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu.



5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu głównego otrzymuje
pakiet startowy na który składają się:
- numer startowy z czipem zwrotnym do pomiaru czasu,
- pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie,
- kupon na posiłek na mecie przygotowany przez "Restaurację Pod Złotym
Prosiakiem" ,
- butelkę wody mineralnej, 
- punkt z wodą na 5km (półmetek),
- koszulkę BIEGU ROLNIKA (bawełniana), Organizator może zagwarantować
wybrany  przez  uczestnika  rozmiar  koszulki  tylko  przy  rejestracji  i
opłacie  za  udział  do  31  maja  2016r,  przy  zapisie  po  tym  terminie
Organizator nie może zagwarantować wybranego rozmiaru koszulki.
- niespodzianki od partnerów biegu
6. W czasie zawodów dostępne będą szatnie dla zawodników, prysznice i
depozyt (baza zawodów)

VII. ZGŁOSZENIA I WYNIKI:

OPŁATA STARTOWA 
1.  Zgłoszenia  on-line  do  II  BIEGU  ROLNIKA  będą  przyjmowane  poprzez
formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie  internetowej:  inessport.pl,
oraz maratonypolskie.pl do dnia 27.06.2016

2. Opłata startowa wynosi:
Bieg dla dzieci: 10 zł gotówką w dniu zawodów
Bieg główny przelewem:
- do dnia 30.04.2016 – 30 zł,
- do dnia 31.05.2016 – 40 zł,
- do dnia 27.06.2016 – 50 zł,
- w biurze zawodów w dniu startu: 60 zł

Dla  mieszkańców  całej  Gminy  Zbrosławice  opłata  startowa  wynosi  50%
wartości opłaty podstawowej, przy czym do 7 czerwca 2016 opłata startowa
dla mieszkańców Gminy Zbrosławice wynosi 20 zł, a od dnia 8 czerwca 2016
opłata startowa wynosi 25 zł (nie dotyczy Biegu dla dzieci).

Opłaty startowej należy dokonać w wysokości określonej w/w terminami na
konto  Organizatora:  "Fundacja  9  Muz”,  ul.  Niemcewicza  26/35,  02-306
Warszawa 
Nr konta: 16 1440 1390 0000 0000 0101 4970 



Zwolnione z opłaty startowej są osoby które w dniu zawodów ukończyły 65
lat, oraz osoby zaproszone przez Organizatora. 
W tytule wpłaty należy podać: Imię i Nazwisko uczestnika biegu, w tytule
przelewu:  „opłata  startowa  II  BIEG  ROLNIKA”,   mieszkańcy  Gminy
Zbrosławice dodatkowo dopisują "ZBROSŁAWICE"
UWAGA:  PO  UZYSKANIU  POTWIERDZENIA  O  WNIESIENIU  OPŁATY
NAZWISKO UCZESTNIKA POJAWI SIĘ NA LIŚCIE STARTOWEJ. 
Podczas odbioru pakietów 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.

WYNIKI: 
1. W Biegu dla dzieci prowadzona będzie klasyfikacja (bez pomiaru czasu):
-  najlepszy  zawodnik  –  dziewczyna  i  chłopak  (nagrodzone  będzie  5
najlepszych biegaczek i biegaczy)
2. W II BIEGU ROLNIKA na dystansie 10 km będą prowadzone następujące
klasyfikacje:
-   Klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn i kobiet ,
-  Klasyfikacja  "najlepszy  mieszkaniec  Gminy  Zbrosławice"  (kobieta  i
mężczyzna),
3.  Pomiar  czasu  w  Biegu  głównym  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.
4.  Do  klasyfikacji  generalnej  liczy  się  czas  brutto,  w  wynikach  podany
zostanie  również  czas  netto.  Każdy  zawodnik  otrzyma  po  zakończonym
biegu sms-a z wynikiem.

VIII. NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy Biegu głównego na dystansie 10km którzy ukończą bieg
w  regulaminowym  czasie  1,5  godziny,  oraz  uczestnicy  Biegu  dla  dzieci
otrzymają pamiątkowe medale.
W  klasyfikacji  generalnej  OPEN  kobiet  i  mężczyzn,  oraz  "najlepszy
mieszkaniec  Gminy  Zbrosławice"  (kobieta  i  mężczyzna)  Biegu  głównego
zdobywcy miejsc I – III otrzymają pamiątkowe puchary. 
Zwycięzcy  klasyfikacji  OPEN  kobiet  i  mężczyzn,  oraz   "najlepszy
mieszkaniec  Gminy  Zbrosławice  –  kobieta  i  mężczyzna"  otrzymują  "Złote
Gumiaki"
Najlepsi zawodnicy Biegu dla dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy.



Program zawodów: 

12.30 - otwarcie biura zawodów i weryfikacja zgłoszonych zawodników do
biegu  głównego  (przy  weryfikacji  zawodnik  proszony  jest  o  okazanie
dokumentu tożsamości przy wydawaniu pakietu startowego), oraz zapisy na
Bieg dla dzieci,
13.30 – zakończenie zapisów na Bieg dla dzieci,
14.00 – start Biegu dla dzieci (5-15 lat) na dystansie 1 km,
15.45 - zakończenie weryfikacji uczestników II BIEGU ROLNIKA, oficjalne
powitanie  uczestników  i  kibiców,  oraz  rozgrzewka  przed  biegiem
prowadzona przez trenera Shausha Sport Club,
16.00 - start II BIEGU ROLNIKA na dystansie 10 km,
18.00 – dekoracja zwycięzców.

Po dekoracji losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów i partnerów
biegu, koncert, oraz inne atrakcje.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator  ubezpiecza  wszystkch  uczestników  Biegu  głównego  od
następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Zawody  zostaną  rozegrane  bez
względu na pogodę.

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


