
Regulamin biegu Złoty Gacek 2016

§ 1 Organizator:

Fundacja E.L.ite Sports przy wsparciu Urzędu Gminy i GOSiR w Olsztynie.

§ 2 Cel imprezy:

• Dobra zabawa aktywnych ludzi na świeżym powietrzu.
• Promocja miejsc rekreacji i wypoczynku w jurajskim Olsztynie.

§ 3 Termin i miejsce:

• 12 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach 11:00 – 13:00.
• Olsztyn, Jura Krakowsko-Częstochowska, historycznie (zachodnia) Małopolska ; centrum 

zawodów znajduje się po zachodniej stronie Góry Biakło/Brodła; od strony ul. Kuhna.
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

§ 4. Program imprezy:

• 9:00 – 10:30 – odbiór numerów startowych
• 10:50 – otwarcie imprezy;
• 11:00 – start biegu na dystansie 10km;
• 13:00 wręczanie nagród i zakończenie imprezy

§ 5. Trasa biegu:

• Bieg odbędą się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej  trasie po drogach polnych,
ścieżkach i bezdrożach (przełaj). 

• Trasa jest oznakowana taśmą ostrzegawczą. 

• Osoby, które zbiegną z wyznaczonej trasy mogą zostać zdyskwalifikowane. 

• Pomylenie trasy biegu przez Zawodnika nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec
Organizatora, a w szczególności do zwrotu opłaty startowej.

§ 6. Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto:

• posiadają aktualne badania lekarskie, świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w 
biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność,

• posiadają dowód tożsamości (lub inny dokument) pozwalający określić wiek,
• osoby niepełnoletnie startujące w biegu głównym, zobowiązane są do przedstawienia 

pisemnej zgody rodzica lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.

• Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 80 minut.

§ 7. Zgłoszenia i opłata startowa

Internetowo do 8.11.2016 r. lub do wyczerpania miejsc. Link do zapisów udostępniony na stronie
www.zlotygacek.pl.  Limit miejsc wynosi 200 osób. O ile limit  miejsc nie zostanie wyczerpany,
zgłoszenia można będzie dokonać i wnieść opłatę startową w dniu biegu w biurze zawodów w
godz. 9:00 – 10:55. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc startowych.
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Opłaty startowe:

• do 16 października 2016 opłata startowa wynosi 25 zł (decyduje data wpłynięcia środków 
na rachunek organizatora);

• od 17 października do 6 listopada 2016 opłata startowa wynosi 35zł;
• od 7 listopada do 12 listopada 2016 opłata wynosi 45zł.

W ramach pakietu startowego uczestnik biegu głównego otrzymuje:

• Numer startowy
• Wyjątkowy pamiątkowy medal wykonany przez Mennicę Królewską (tylko dla 

zawodników, którzy ukończyli bieg)
• Wodę mineralną po biegu

Opłatę startową należy wnieść przelewem na rachunek organizatora:

Fundacja E.L.ite Sports

Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 1394 5870

W przypadku nie wzięcia udziału w biegu przez zgłoszonego zawodnika, organizator nie zwraca 
wniesionej opłaty startowej. Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu 
nie jest możliwy.

Cedowanie zgłoszenia na inne osoby możliwe jest tylko w dniu biegu. Osoba, na rzecz której ma
być przeniesione zgłoszenie zostanie poproszona o podanie adresu e-mail, telefonu i daty urodzenia
osoby zrzekającej się podane podczas rejestracji do biegu. W przypadku nieznajomości tych danych
przeniesienie zgłoszenia nie będzie możliwe. Ponadto osoba, na rzecz której następuje przeniesienie
zgłoszenia wnosi opłatę 10 zł.

W dniu biegu pierwszeństwo w obsłudze w biurze zawodów mają zawodnicy odbierający swoje 
pakiety startowe. Przeniesienia zgłoszeń będzie możliwe dopiero po ich obsłużeniu.

§ 8. Klasyfikacje:

• Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (5+5 osób).
• Klasyfikacja wiekowa: tylko dla najlepszej osoby z danej kategorii wiekowej; kategorie nie

dublują się z klasyfikacją generalną:

M 20, 30, 40, 50, 60+

K 20, 30, 40, 50, 60+

§ 9. Nagrody:

• w klasyfikacji generalnej kobiet – statuetki i nagrody rzeczowe za pierwszych 5 miejsc;
• w klasyfikacji generalnej mężczyzn – statuetki i nagrody rzeczowe za pierwszych 5 miejsc;
• w klasyfikacji wiekowej – statuetki za pierwsze miejsce 

§ 10. Sprawy porządkowe:

• biuro zawodów mieści się po zachodniej stronie wzgórza Biakło/Brodła od strony ul. 
Kuhna;

• numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu, w sposób 
umożliwiający bezproblemowy ich odczyt przez zespół sędziowski;

• wszelkie uwagi dotyczące wyników biegu należy kierować do organizatora bezpośrednio w 
czasie imprezy, a później na adres biuro@zlotygacek.pl.
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§ 11.Kontrola antydopingowa

Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  antydopingowej  wybranych
zawodników i zawodniczek. W szczególności tych osób, które w biegu zajęły najwyższe lokaty.

§ 12. Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich spraw spornych należą 
do zespołu sędziowskiego lub Organizatora biegu.

Dane kontaktowe do Organizatora:

Fundacja E.L.ite Sports

ul. Zamkowa 12

42-256 Olsztyn

biuro@zlotygacek.pl

www.zlotygacek.pl
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