R E G U L A M I N Biegu Barczewo Biega 2015
I.
CEL BIEGU
 Poprawa wizerunku kulturalnego i turystycznego Gminy Barczewo.
 Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Barczewa w
Polsce.
 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 Promocja miasta i gminy Barczewo jako przyjaznej dla aktywnych.

II.

ORGANIZATORZY
 Uczniowski Klub Sportowy GALA; 11-010 Barczewo; ul. Północna 14
 Urząd Miasta i Gminy Barczewo
 Współorganizator: nieformalna grupa biegowa Barczewo Biega

III.




TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Barczewo, 5.07.2015 r. /niedziela/
godz. 13:00 - bieg główny na dystansie 6,2 km
START/META – Ul. Mickiewicza /tuż przy Urzędzie Miasta/.

IV. LIMIT CZASU I UCZESTNIKÓW
Zawodników na biegu głównym na dystansie 6,2 km obowiązuje limit czasu: 1h 15
min
Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 godziny i 15 minut od strzału

startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Organizator przewiduje limit liczby uczestników 500 osób.
V.
POMIAR CZASU:
Podczas biegu głównego będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy
uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który musi umieścić przy obuwiu
(zamocować do sznurowadeł). Niepoprawne zamocowanie chipa może być podstawą
dyskwalifikacji.
Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera)
oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu).
Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto.
VI. PUNKTY ODŻYWCZE:
Punkty odżywcze na trasie Biegu Głównego zlokalizowane będą na 2 i 4 km trasy
oraz na mecie. Zaopatrzone będą w wodę.
VII. UCZESTNICTWO:
W 2. edycji „BARCZEWO BIEGA 2015” w Biegu Głównym prawo startu mają
wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania imprezy ukończą 16 lat. Osoby, które
do dnia 5 lipca 2015 roku nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania
pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
1) Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane zostaną w
późniejszym terminie – nie później niż miesiąc przed imprezą.
2) W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające
m.in. numer startowy oraz ubezpieczenie NNW.
3) Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika
w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne
będzie okazanie pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia zostanie
opublikowany na stronie www.superczas.pl nie później niż tydzień przez
rozpoczęciem imprezy.
Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia
lekarskiego.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.
Uczestników biegów „BARCZEWO BIEGA 2015”obowiązują przepisy PZLA oraz
niniejszy regulamin.
VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu głównego dokonywane są drogą elektroniczną poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.superczas.pl
Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 30 czerwca 2015 roku. Po tym terminie
zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „BARCZEWO BIEGA
2015” w dniu 5 lipca 2015 roku od god 9:00 do 12:00.
IX. KLASYFIKACJE
Na rzecz Biegu Głównego „BARCZEWO BIEGA 2015” prowadzone będą
następujące klasyfikacje:
1) Generalna I-V OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn.
2) Wiekowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn):
 16-29 lat
 30-39 lat
 40+
3) Dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo – OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn
X.
NAGRODY
Każdy zawodnik, który ukończy bieg „BARCZEWO BIEGA 2015” otrzyma na
mecie pamiątkowy medal.
Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe
statuetki.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się
na ceremonii wręczenia nagród.
W klasyfikacji generalnej oraz wiekowej kobiet i mężczyzn za zajęcie
poszczególnych miejsc przyznaje się następujące nagrody pieniężne:
Nagrody OPEN:
I miejsce – 400 PLN
II miejsce – 300 PLN
III miejsce – 200 PLN
IV miejsce – 100 PLN
V miejsce – 50 PLN
Nagrody w kategoriach wiekowa kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 100 PLN
II miejsce – 70 PLN
III miejsce – 50 PLN
Organizator przewiduje premię specjalną, która będzie nagrodą w postaci 50 PLN.
Nagroda przyznawana jest dla pierwszej kobiety i mężczyzny, którzy miną jako
pierwsi linię premii wytyczoną na trasie biegu.

XI. OPŁATY
Wysokość wpisowego na Bieg Główny (6,2km):
1) Do 31 maja 2015 roku 30 zł; dla mieszkanców miasta i gminy Barczewo 20 zł.
2) Od 1 czerwca do 30 czerwca 2015 roku 35 zł, dla mieszkańców miasta i gminy
Barczewo 25 zł
3) W dniu zawodów 5 lipca 2015 roku wpisowe dla uczestników 40 zł, dla
mieszkańców miasta i gminy Barczewo 30 zł.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub
przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
PŁATNOŚĆ NA KONTO BANKOWE: 77 9343 1028 2603 1701 2000 0030
UKS GALA
Barczewo 11-010
Ul. Północna 14
Tytułem: Barczewo Biega 2015,
Imię i Nazwisko uczestnika biegu, PESEL
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Barczewo Biega 2015 będą przetwarzane
w celach przeprowadzenia Barczewo Biega 2015, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Barczewo Biega 2015 będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych
jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego
paragrafu w związku z udziałem w Barczewo Biega 2015 obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na
ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Barczewo Biega 2015 przez
przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i
zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych
na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to
zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez
organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w
sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie
ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie biegu „BARCZEWO BIEGA 2015” bez ważnego numeru
startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na
rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez
ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również
korzystanie z kijków typu nordic walking. Pisemne protesty dotyczące wyników
przyjmowane są do dnia 5 lipca 2015 roku do godz. 16:00 na adres mailowy
barczewobiega@wp.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i
oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 7 lipca 2015 roku.
Po zakończeniu biegu Organizator zastrzega sobie praw do dokonania wyrywkowej
kontroli antydopingowej, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się
bezwzględnie poddać.
Organizator ma prawo dokonać dodatkowej klasyfikacji uczestników nie
uwzględnionej w punkcie nr 9.
Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym
miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy
zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego.
W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest
zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga:
zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz
dokumentów.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie
Organizatorowi imprezy „BARCZEWO BIEGA 2015”.

Ze sportowymi pozdrowieniami

Organizator

