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REGULAMIN
I BIEGU ULICZNEGO PIASTA KOŁODZIEJA W ZŁOTOWIE
2 września 2012r.

I. CELE:
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- popularyzacja biegania jako najprostszych form rekreacji fizycznej,
- promocja powiatu złotowskiego i miasta Złotowa,

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej w Złotowie,
przy udziale:
Starostwa Powiatowego w Złotowie, 
Złotowskiego  Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie,
Urzędu Miejskiego w Złotowie 


III. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajdować się będzie w Hali Widowiskowo- Sportowej przy 
ul. Westerplatte  9 w Złotowie.

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 2 września 2012r. o godz. 11:00 w Złotowie.

V . TRASA:

Bieg -10 km, ulicami Złotowa oraz promenadą wokół Jeziora Miejskiego. Trasa będzie oznaczona. 
Start i meta - ul. Norwida ( na wys. Starostwa Powiatowego) – ul. Staszica- promenada 
( 2 okrążenia) – ul. Staszica- ul. Norwida – meta.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. Limit czasu 2 godziny od momentu startu. Na trasie biegu punkt z wodą znajdować się będzie na 5 km. W razie wysokiej temperatury możliwe będzie ustawienie dodatkowego punktu z wodą.

VI. UCZESTNICTWO:

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 
Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i mają zgodę rodziców lub opiekunów.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 





VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w zawodach można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:www.maratonypolskie.pl do dnia 1.09.2012r.i w dniu zawodów tj. 2.09.2012r. w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz.10:00.
Opłata startowa:

20,00 zł – do dnia 26.08.2012r. - wpłata wyłącznie przelewem/ wpłata przelewem po 
26.08.2012 r. wymaga okazania w biurze zawodów potwierdzenia wpłaty (przelewu)
30,00 zł – od 27.08.2012r. i w dniu zawodów w biurze zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Westerplatte 9.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:

Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej, SBL Złotów Oddział w Okonku nr konta: 
46 8941 1016 0054 9121 2000 0010  tytułem: „Wpisowe na bieg Piasta - imię i nazwisko”.

VIII. KLASYFIKACJA:
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja;
- Kategoria generalna kobiet i mężczyzn,
- Kategorie wiekowe:
K1   16 - 20,		M1  16 - 20,
K2   20 - 30,		M2  20 - 30,
K3   30 - 40,		M3  30 - 40,
K4   40 - 50,		M4  40 - 50,
K5   50 i  więcej	M5  50 - 60,
			M6  60 i  więcej 
- Puchar dla najszybszej biegaczki i biegacza z miasta Złotowa,
- Puchar dla najszybszej biegaczki i biegacza z powiatu złotowskiego.


IX. NAGRODY:

Pierwszych 130 zawodników, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. Pozostali zawodnicy otrzymają medale pocztą, na koszt organizatora.
W kategorii generalnej i w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I - III zawodnicy otrzymają puchary. 
Po biegu zostaną rozlosowane nagrody wśród uczestników biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny,
- Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny,
- Nad prawidłowym przebiegiem zawodów organizatorzy biegu,
- Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają: Maltańska Służba Medyczna, Policja, Straż Miejska, OSP, wolontariusze.
- Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
koszulek sportowych na piersiach. 
- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag organizatora,
- Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
- Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
- Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
- Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 
-  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). 
- Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu. 
- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 
- Kontakt z organizatorami biegu: tel 606 753 864 lub e-mailem: danielzlo@poczta.onet.pl.

								               Organizatorzy biegu



