Regulamin

I Zielonego Biegu
Wolności
Umianowice, 04.06.2017 r.
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1. CEL i MIEJSCE IMPREZY


Popularyzacja sportu i turystyki



Promocja walorów przyrodniczych gminy Kije z uwzględnieniem Delty Nidy w
Umianowicach



Umożliwienie sportowego współzawodnictwa



Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Umianowice, 04.06.2017 r.
28-404, Kije
woj. świętokrzyskie

2. ORGANIZATORZY
2.1. Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach
2.2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije
2.3. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
2.4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach
Osoba odpowiedzialna za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie biegu:
Dyrektor SIK Kasztelania: Andrzej Żądło, tel. 601-22-99-77

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA BIEGU
04.06.2017 r. Umianowice
- start i meta: tereny Delty Nidy - NATURA 2000 – stacja kolejki wąskotorowej
w Umianowicach / gmina Kije
Trasa I Zielonego Biegu Wolności – Umianowice 2017 wynosi ok. 11 km i prowadzi
głównie drogami polnymi oraz leśnymi o urozmaiconej nawierzchni / piaszczystej,
kamienistej/.
Start i Meta Biegu zlokalizowane będą obok zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej
w Umianowicach, gdzie znajdować się będzie również biuro zawodów.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby medyczne oraz strażacy.

2

4. PROGRAM ZAWODÓW
- 04 czerwca 2017 r., miejsce startu i mety
godzina 12.00 - 14.00 zapisy i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów
godzina 14.00

otwarcie zawodów

godzina 14.30 – 14.40

odprawa techniczna

godzina 14.40

ustawienie uczestników

godzina 15.00

start I Zielonego Biegu Wolności

godzina 15.30

imprezy towarzyszące

godzina 16.45

przewidywana META Biegu

godzina 17.00

PREZENTACJA ZWYCIĘZCÓW.
Wręczenie nagród we wszystkich kategoriach

godzina 17.00

zamknięcie trasy biegu

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem biegu może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. W 2017 r. kończy 18 lat, a uczestnicy w przedziale wieku 16 – 17 lat mogą startować
po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby poniżej 16 roku życia dopuszcza się do startu wyłącznie pod stałą opieką
rodziców lub opiekunów prawnych będących na imprezie.
2. Zarejestruje się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie
internetowej www.kasztelania.kije.pl.pl (zgłoszenie elektroniczne jest możliwe do
22 maja 2017 roku), dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu ich
rozgrywania. Osoby niepełnoletnie przedstawią zgodę - oświadczenie rodziców dla
zawodnika niepełnoletniego.
3. Dokona opłaty startowej w wysokości podanej w regulaminie zawodów – pkt. 10.
Oryginał dowodu opłaty startowej należy przedstawić do wglądu w Biurze Zawodów
podczas rejestracji i odbioru numeru startowego.
4. Potwierdzi udział w biegu poprzez okazanie w Biurze Zawodów dowodu dokonania
opłaty startowej, (jeśli opłata była dokona wcześniej)
5. Otrzyma przed startem od Organizatora bezpłatny numer startowy.
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6. KATEGORIE WIEKOWE
1. Kobiety:

0 - 35 lat, 35-50 lat, 50 + lat, OPEN

2. Mężczyźni:

0 - 35 lat, 35-50 lat, 50 + lat, OPEN

7. DYSTANS
Bieg przełajowy, terenowy z naturalnymi przeszkodami na trasie
Dystans - około 11 km
7.1 TRASA BIEGU
Mapa przedstawiająca trasę biegu do pobrania ze strony organizatora
www.kasztelania.kije.pl

8. KLASYFIKACJE
Zwycięzcą w kategorii OPEN I Zielonego Biegu Wolności zostanie pierwszy zawodnik,
który pokona zgodnie z regulaminem wyznaczony dystans i nie pominie żadnego
punktu kontrolnego.
Zwycięzcami biegu w poszczególnych kategoriach wymienionych w pkt. 6 zostaną
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę biegu w swojej kategorii i nie
pominą żadnego punktu kontrolnego.

9. NAGRODY
1. W I Zielonym Biegu Wolności, w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn,
zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody przekazane przez
organizatorów i sponsorów. W kategorii OPEN – nagrody rzeczowe.
2. OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN – I do III
W kategoriach wiekowych – puchary
3. Kobiety


0 - 35 lat miejsca I do III



35-50 lat miejsca I do III



50 + lat miejsca I do III
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4. Mężczyźni


0 - 35 lat miejsca I do III



35-50 lat miejsca I do III



50 + lat miejsca I do III

10. OPŁATY STARTOWE
1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 30 zł przy wpłacie do 21 maja 2017 roku
i 40 zł przy rejestracji w dniu zawodów (opłaty są takie same dla wszystkich kategorii).
2. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów z banków tradycyjnych,
internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora.
Dane do wpłaty:
Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach
Kije 16
28-404 Kije
NIP: 662-18-17-522
REGON: 260610688
Numer rachunku bankowego: 36 8509 0002 2003 0015 2523 0001
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty,
odpowiednio: BIEG WOLNOŚCI – OPŁATA STARTOWA oraz imię i nazwisko
zawodnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych.
4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub
nie wystartowały.
5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:
- pamiątkową koszulkę
- pamiątkowy medal
- numer startowy
- napoje
- posiłek po zakończeniu biegu
- inne
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11. ZASADY ROZGRYWANIA
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem
2. Bieg zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej, trasa jest udostępniona na stronie
internetowej www.kasztelania.kije.pl
3. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy
4. Start do Biegu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu,
o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania
maratonu.
5. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez porządkowych, ratowników
medycznych oraz strażaków.
6. Na trasie będą zlokalizowane monitorowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu
kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
7. Na trasie będzie znajdowało się stoisko z wodą w okolicach startu oraz w połowie
dystansu. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej.
8. Zawodnik, który nie dobiegnie do mety do godziny 17:00 nie zostanie
sklasyfikowany.
12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Przedstawiciele Organizatora
13. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
– pamiątkowy medal dla każdego kto ukończy zawody
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– pomiar czasu
– zabezpieczenie medyczne
– posiłek po zawodach
– bezpłatny parking

UWAGA ! ! !
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
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14. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
1. W czasie trwania biegu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie, gdy trasa jest
trudna technicznie.
3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól i dróg leśnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
biegu.

15. KARY
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować
następujące kary:
– Upomnienie uczestnika,
– Dyskwalifikacja uczestnika,

16. PROTESTY
Protesty odnośnie przebiegu biegu jak również klasyfikacji i wyników należy składać
w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego
zawodów. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut,
od czasu ogłoszenia wyników.
Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona,
o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu
protest. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego.
17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, biegać tylko po oficjalnie
wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci
na trasie biegu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie
wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
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2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
(w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub
opiekunów)
3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz
osobom trzecim.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika.
6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób
działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz
warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza
zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
10. Osoby bez numerów startowych poruszające się na trasie biegu będą usuwane
z trasy przez obsługę techniczną.
11. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem
nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki
masowego przekazu.
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
14. Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane
przez Organizatora za wytłumaczenie.
15. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego
regulaminu oraz jego zmian.
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