IX Bieg im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich
15 września 2018 r., Mirosław k/Ujścia
Dystans: 10,5 km; Nordic Walking: 4 km
REGULAMIN ZAWODÓW
Cele i założenia biegu
• Bieg organizowany jest w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z Nami”.
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
• Promocja miasta Ujścia.
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności gminy Ujście i powiatu pilskiego.
Organizatorzy: Klub Sportowy „Unia” Ujście
Patronat: patronat nad Biegiem sprawuje Burmistrz Ujścia
Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 15 września 2018 roku (sobota) w Mirosławiu (gmina Ujście)
• 10:00 - start Nordic Walking na dystansie 4 km
• 11:00 - start biegu głównego na dystansie 10,5km - bieg główny zostanie przeprowadzony w 30%
drogami polnymi i nieutwardzonymi.
• Start/Meta – Mirosław, część „dolna” miejscowości
Biuro zawodów
• Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mirosławiu. (200
metrów od miejsca startu/mety)
• Biuro zawodów czynne będzie od godziny 8:00
• Wydawanie numerów startowych do godziny 10:45
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• Zawodnicy w dniu zawodów (tj. 15 września 2018r.) muszą mieć ukończone 16 lat.
• Zawodnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
• Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w
biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia o posiadaniu aktualnych badań
lekarskich świadczących o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
• Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania
pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr
PESEL – oświadczenie wypełnia opiekun prawny w dniu zawodów w biurze zawodów.
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez stronę internetową gieldabiegowa.com do dnia 11 września 2018.
Po tym terminie zapisy poprzez stronę internetową zostaną ostatecznie zamknięte.
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł, którą należy wpłacić na konto Klubu Sportowego UNIA
UJŚCIE, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście, NUMER KONTA: 45 1090 1320 0000 0001 1841 1525, nazwa
banku: BZ WBK S.A.
W tytule należy wpisać: „Bieg”, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania.
• Dowód wpłaty/przelewu należy okazać podczas weryfikacji w biurze zawodów jedynie w przypadku
braku informacji o wpłacie w systemie organizatora biegu.
• W dniu zawodów opata wynosi 40zł i dokonana może być wyłącznie w biurze zawodów.
Zapisanie się do biegu jest równoznaczne z deklaracją posiadania aktualnych badań lekarskich
pozwalających wziąć udział w zawodach.
Rejestracja poprzez stronę internetową jak i udział w biegu są równoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu Biegu.
Klasyfikacja końcowa w biegu głównym:
- Klasyfikacja kobiet, klasyfikacja mężczyzn

- ponadto prowadzona będzie klasyfikacja zgodna z programem Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z
nami” dla mieszkańców powiatu pilskiego: kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn: 16 – 29 lat (K1, M1),
30 – 39 lat (K2, M2), 40 – 49 lat (K3, M3,) 50 – 59 lat (K4, M4), 60 lat i więcej (K5, M5)
- Klasyfikacja mieszkańców gminy Ujście - najlepsza kobieta i mężczyzna.
Klasyfikacja końcowa w Nordic Walking: klasyfikacja kobiet i mężczyzn
Nagrody
Pierwszych dwustu zawodników (zawodniczek) otrzyma pamiątkowe medale
• W biegu głównym dla czterech najlepszych zawodniczek i zawodników przewidziane są puchary i
nagrody rzeczowe.
• Dla najlepszych zawodników i zawodniczek powiatu pilskiego cyklu „Biegaj z nami” w kategorii
K3, M3 (40-49) przewidziane są puchary i upominki.
• Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z gminy
Ujście.
• Nagrody w Nordic Walking: puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech zawodniczek i
zawodników.
Po zakończeniu zawodów, wśród wszystkich zawodników, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
Zasady finansowania
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Postanowienia końcowe
•

Rejestrując się poprzez stronę internetową dane podane w formularzu rejestracyjnym są traktowane
jako integralna całość zgłoszenia zawodnika/zawodniczki do Biegu im. Ujskich Powstańców
Wielkopolskich. Dokonanie rejestracji jest traktowane jako oświadczenie, iż podane dane są zgodne
z prawdą.

•

Wszystkie dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Biegu im. Ujskich Powstańców
Wielkopolskich i cyklu „Biegaj z nami”.
Zawodnik rejestrujący się do biegu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i
wykorzystanie wizerunku w ramach Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich i cyklu „Biegaj
z nami”.

•

Na starcie uczestnicy ustawiają się w sposób przypadkowy (nie będą wyznaczane strefy)

•

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play przed, podczas i po biegu. Zawodnicy mają
obowiązek podporządkowania się kierującym ruchem (policja, straż pożarna, służby porządkowe) i
organizatorom zawodów.

•

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

•

Organizatorzy zapewniają posiłek.

•

Organizatorzy zapewniają wodę do picia na trasie biegu i napoje na mecie.

•

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub zaginione
podczas imprezy.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jego zmian.

Ujście, lipiec 2018

