REGULAMIN Biegowego Grand Prix
Biskupiec 2015/2016
1. Cel zawodów:
o

popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z
elementów zdrowego trybu życia;

o

promocja miasta Biskupiec

o

promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

o

umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2. Organizatorzy:
o

Biskupiec Biega;

o

Biskupieckie Morsy

3. Zasady uczestnictwa:
o

Zawody na 5 km są organizowane nieodpłatnie. Jeśli zawodnik będzie chciał uczestniczyć w
całym cyklu musi liczyć się z jednym „wpisowym” w biegu finałowym na 10 km, które nie będzie
wyższe niż standardowe wpisowe na biegach tej rangi (szczegóły na ok. miesiąc przed).

o

w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu w dniu jego
rozgrywania oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz.
1095);

o

zawodnicy którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości zobowiązani są do posiadania
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

o

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora;

o

uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji
cyklu Grand Prix i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu
promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

4. Zgłoszenia na 5 km:

o

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na e-mail biuro@biskupiecbiega.pl (skrzynka
czynna od 10.10.2015.) oraz w dniu biegu w godzinach 9:00-10:30. Biuro zawodów zostanie
zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;

o

wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy
muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenia na 10 km:
zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną https://superczas.pl
-wpisowe do dnia 19.02.2016 r. wynosi 30 zł,
-wpisowe w dniu zawodów wynosi 50 zł.
-w tytule wpłaty należy wpisać "III Dadajowy Bieg Morsa, nazwisko i imię, rok urodzenia"
Osoby chętne do wzięcia udziału w imprezie morsowej nie muszą płacić dodatkowego wpisowego.
Wpłat należy dokonywać na konto:
AMD Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7
11-300 Biskupiec
Bank BPS Oddział Olsztyn 79 1930 1611 2400 0404 5555 0001
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5. Termin i miejsce startu i biura zawodów:
Jezioro „Kraks” koło hangaru
o

wszystkie biegi na 5 km rozpoczną się o godzinie: 11:00;

o

17 październik, 21 listopad, 12 grudzień, 23 styczeń,

Bieg na 10 km - Rukławki 100 /k. Biskupca, Pensjonat "Słoneczny Brzeg" nad jez. Dadaj
21 luty 2016 r.

i

-biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów godz. 08:00-09:30,
-start główny godz 10:00

o

oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody
oraz pamiątkowe medale.

o

6. Trasa:
https://www.youtube.com/watch?v=xLVhfSXLwe4
o

trasa biegu prowadzi 2/3 po drodze szutrowe, 1/3 kostka brukowa;

o

dystans biegu: 5km;

o

Biskupiec: Jezioro Kraks;

o

Ostatni bieg podłoże asfaltowe, kostka brukowa;

7. Pomiar czasu:
o

Odbywa się bez chipów, na podstawie monitoringu i zegara elektronicznego (stopera)

o

podstawą klasyfikacji jest kolejność w jakiej zawodnicy będą wbiegać na metę.
pomiar elektroniczny z chipami będzie obowiązywał tylko w ostatnim biegu 21.02.2016 r. na
dystansie 10km;

8. Klasyfikacja końcowa:
o

warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 2 z 4
biegów na dystansie 5km oraz udział w ostatnim biegu na dystansie 10km;

o

w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie 3 pierwszych osób
w kategorii OPEN, i 3 pierwszych osób w kategoriach wiekowych.

o

Klasyfikacja indywidualna:



kategorie OPEN: kobiety i mężczyźni;



kategorie wiekowe: K20, K30, K40, K50, K60, M20, M30, M40, M50, M60;



klasyfikacja drużynowa dla najliczniejszej grupy w biegu finałowym



przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data
urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu;



klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w dwóch
najlepszych biegach na dystansie 5km danego zawodnika, oraz punkty zdobyte w ostatnim
biegu na 10km;



punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1
miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;



zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z dwóch
najlepszych startów na 5 km oraz z biegu na dystansie 10km;



w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje
najlepszy uzyskany czas w biegu na 5km.
Nagrody:

o

wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 z 5 biegów (w tym bieg na dystansie 10km)
otrzymają pamiątkowy medal.

o

w kat. OPEN – puchary lub statuetki oraz medale rzeczowe

o

w kat. wiekowych – puchary lub statuetki oraz medale dla 3 najlepszych zawodników,

o

nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w
kategoriach wiekowych;

o

pozostałe nagrody uzależnione są od hojności sponsorów;
Numery startowe:

o

numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi będzie jego numerem do końca
cyklu;

o

numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym
biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.
Postanowienia końcowe:

o

zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

o

obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

o

organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

o

organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony
i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych

rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów
prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;
o

organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

o

organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych;

o

decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

o

uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się
startować w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

o

uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

o

organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

o

młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

o

protesty należy składać 15min po zakończonym biegu do organizatora;

o

wszelki sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator zawodów.

o

zabrania się startowania z wózkami, psami lub innymi zaprzegniętymi pupilami z uwagi na
bezpieczeństwo innych uczestników biegu (trasa jest dosyć wąska)

Os.kont. Andrzej - tel. 601647306

