„Bieg Wydarzeń Zielonogórskich”
Bieg sztafetowy na dystansie 3x1960m
Zielona Góra 27.05.2017r
Godzina 10:00

Regulamin zawodów
1. Cele




Promocja miasta Zielonej Góry oraz obchody historycznego wydarzenia „Wydarzenia
Zielonogórskie – 1960”
Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Zielonej Góry, Powiatu
Zielonogórskiego, województwa lubuskiego i województw sąsiednich.
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

2. Organizator



Lubuski Urząd Wojewódzki

Urząd Miasta Zielona Góra

Sponsorzy:



Wojewoda Lubuski

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Kontakt (z ramienia organizatora)


Koordynator biegu:

Agnieszka Grad-Rybińska tel. 500 165 500, e-mail: grad.agnieszka@gmail.com


Sędzia Główny Biegu:

Sebastian Domański tel. 503 878 822 e-mail: sebastian.domański@super-sport.com.pl


Informację o biegu/zapisy: http://super-sport.com.pl/zapisy

3. Termin i miejsce




Bieg odbędzie się 27.05.2017 r. (sobota)
Start/Meta oraz miejsce zmian zawodników biegu: ul. Stary Rynek (przy Ratuszu)
65-001 Zielona Góra
Start biegu: godz. 10:00




Dystans: 3x1960 (trzy pętle)
Limit czasu dla sztafety: 50 min

4. Trasa biegu


Rywalizacja odbywa się na pętli o długości ok. 1960m (każdy zawodnik z
trzyosobowej sztafety jeden raz pokonuje pętlę). Łączny dystans dla całej sztafety
wynosi ok. 5880m. Nawierzchnia utwardzona (asfalt, kostki chodnikowe).

5.Zgłoszenia







elektronicznie – do dnia 23 maja 2017r. do godz. 24:00, poprzez rejestrację na
stronie internetowej: http://super-sport.com.pl/zapisy
w dniu biegu – w Biurze Zawodów ul. Stary Rynek, przy Ratuszu (w przypadku
wolnych miejsc).
numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu
oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem
się z Regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora
wskazane jest, aby członkowie drużyny zgłaszali się po odbiór pakietu startowego
w komplecie (3 zawodników)

6. Warunki uczestnictwa:
Limit uczestników 35 drużyn po 3 zawodników











w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 14 rok życia,
drużyna liczy trzech zawodników, dane zawodników oraz nazwa drużyny podane
zostają podczas rejestracji (zapisów) internetowej
zmiana członka drużyny musi zostać zgłoszona organizatorowi biegu drogą mailową
(zapisy@super-sport.com.pl). W wyjątkowych przypadkach zmiany takiej można
dokonać w dniu biegu w Biurze Zawodów
zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na
uczestnictwo w biegu
każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany w
widocznym miejscu
każdy z członków drużyny pokonuje trasę o długości 1960m (1 pętlę), w czasie biegu
musi posiadać przy sobie pałeczkę sztafetową, którą członkowie drużyny przekazują
sobie w strefie zmian ( pałeczki sztafetowe zawierające chipy zapewnia organizator)
zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy sportowej oraz
panujących warunków atmosferycznych



uczestnicy biegu mają obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą oraz
stosowania się do wytycznych organizatorów i służb porządkowych na
starcie/mecie oraz trasie biegu

7. Opłata startowa, świadczenia, sprawy finansowe





Opłata startowa za cały zespół wynosi 20zł (30zł w Biurze Zawodów).
Opłata startowa po odliczeniu kosztów operatora płatności (Dotpay) zostanie
przekazana na cele charytatywne
Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, osobowe uczestnicy zawodów
lub jednostki delegujące.

 Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie
 W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
- numer startowy z agrafkami,
- zwrotną pałeczkę sztafetową zawierającą chip służący do pomiaru czasu,
- pamiątkowy medal dla każdego zawodnika,
- wodę i owoce na mecie.
- wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

8. Klasyfikacja końcowa


prowadzona będzie drużynowa klasyfikacja generalna za miejsca 1-3 w kategoriach:
o najlepsza drużyna męska
o najlepsza drużyna kobieca
o najlepsza drużyna mieszana

9. Pomiar czasu





pomiar czasu dokonany zostanie za pomocą chipów (umieszczonych w pałeczkach
sztafetowych) przez firmę Super-Sport (www.super-sport.com.pl),
klasyfikacja końcowa sztafet ustalona zostanie na podstawie czasu BRUTTO drużyny,
w komunikacie końcowym podane zostaną zarówno czasy brutto, jak i netto, a także czasy
indywidualne na poszczególnych zmianach,
zawodnicy zobowiązani są do zwrotu pałeczek sztafetowych na mecie biegu, po ukończeniu
biegu ostatniego zawodnika z drużyny.

Sztafety/drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 50 min. (na pokonanie całej trasy
3x1960m)
10. Nagrody.



Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Za miejsca 1-3 w kategorii: sztafeta męska, kobieca, mieszana drużyny otrzymają
puchar/statuetkę oraz, w zależności od pozyskanych sponsorów nagrody rzeczowe.

11. Program zawodów:

27.05.2017(sobota)

8:30-9:45

Odbiór pakietów w Biurze
Zawodów

ul. Stary Rynek, 65-001 Zielona
Góra, przy Ratuszu

10:00

Start biegu (start
pierwszych zawodników
drużyny)

ul. Stary Rynek, 65-001 Zielona
Góra, przy Ratuszu

10:50

Zakończenie biegu

ul. Stary Rynek, 65-001 Zielona
Góra, przy Ratuszu

Dekoracja zwycięskich
sztafet/drużyn

ul. Stary Rynek, 65-001 Zielona
Góra, przy Ratuszu

11:00

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZAPEWNIA SZATNIE I WC, NIE ZAPEWNIA
DEPOZYTU.
Szatnie i WC znajdować się będą w budynku Ratusza ul. Stary Rynek 1, 65-001 Zielona Góra
12. Postanowienia końcowe:






Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez
zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Organizatorzy

