Regulamin V Biegu po Zdrowie
1. Cel
Celem V Smochowickiego Biegu jest:
1.1

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz
zdrowego stylu życia.

1.2

Promocja Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu.

1.3

Aktywizowanie

dzieci,

młodzieży,

mieszkańców

Smochowic

i

Poznania

do

aktywności fizycznej.

2. Organizator
2.1

Zespół Szkół nr 1, Poznań, ul. Leśnowolska 35,

2.2

UKS Smoki, Poznań, ul. Kościerzyńska 93,

2.3

Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice Poznań.

Za siedzibę organizatora uważa się Poznań.
Adresem do korespondencji jest następujący adres organizatora: ul. Leśnowolska 35,
60-452 Poznań.
NIP organizatora: 781-18-89-502

3. Termin i miejsce
3.1

Bieg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. roku ulicami Smochowic z metą przy
kortach tenisowych (przy ul. Braniewskiej, Poznań).

3.2

Start biegu głównego na 10 km i 5 km nastąpi o godzinie 10.00.

3.3

Start biegów dodatkowych odbędzie się o godzinie:
•

12.00 – na 2500 m (młodzież rocznik 2005-2001)

•

12:40 – bieg na 200 m (dziewczynki rocznik 2011 i młodsze)
bieg na 200 m (chłopcy rocznik 2011 i młodsze)

•

12:50 – bieg na 400 m (dziewczynki rocznik 2010-2008)
bieg na 400 m (chłopcy rocznik 2010-2008)

•

13:00 – bieg na 600 m (dziewczynki rocznik 2007-2006)
bieg na 600 m (chłopcy rocznik 2007-2006)

3.4

Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz
osób zabezpieczających trasę Biegu.

4. Trasa
4.1

Trasa biegu głównego na 10 km obejmuje jedną pętle ulicami Smochowic i jedną
pętlę ścieżkami leśnymi, trasa na 5 km – jedną pętlę ulicami Smochowic.

4.2

Limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego wynosi 1:30 h.

4.3

Trasy biegów dodatkowych: dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych
obejmują 1 pętlę ulicami Smochowic. Długość tras: 200m, 400m, 600m i 2500m.

4.4

Uczestnicy biegu poruszają się wyłącznie po wyznaczonych trasach, które zostaną
oznakowane taśmą. Na trasie biegu będą znajdować się osoby odpowiedzialne za
prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy.

5. Pomiar czasu
5.1

Pomiar czasu podczas V Biegu po Zdrowie będzie odbywał się na starcie i mecie
biegu.

5.2

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w
sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu
skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do
stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak
ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

5.3

Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie i na mecie.

5.4

Oficjalnym czasem zawodów będzie czas zmierzony przez organizatorów.

5.5

Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

6. Uczestnictwo
6.1

W Biegu Głównym może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy (10 czerwca
2016r.) będzie miał ukończone 16 lat.

6.2

Osoby poniżej 16 roku życia, które chcą wziąć udział w biegu głównym na 5 km,
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.

6.3

W biegach dodatkowych może wziąć udział każdy, kto posiada pisemną zgodę
rodziców.

6.4

Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i
złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną
odpowiedzialność.

6.5

Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z pisemną zgodą
rodziców.

6.6

W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza
przed i w czasie biegu będzie ostateczna.

6.7

Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

6.8

Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się w Biurze
Zawodów zlokalizowanym w holu szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu, ul.
Leśnowolska 35, 60-452 Poznań w dniach 9 czerwca 2016 r.

w godzinach od

17.00 - 20.30) oraz w dniu Biegu w godzinach 7.30–12.30; biuro dla biegu na 5
km i 10 km czynne do godziny 9.20; biegu na 2500m do godziny 11.15, biegu na
200m, 400m, 600m do godziny 12.00.
7. Zgłoszenia i płatności
7.1

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do
biegu,

opłacenie

pakietu

startowego

przelewem

elektronicznym

lub

kartą

kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu
zawodów.
7.2

Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której
mowa, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7.3

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa,
co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą
oraz

do

zdyskwalifikowania

każdego

Uczestnika,

wobec

którego

istnieje

uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
7.4

Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km, 5 km jest ograniczona do 300 osób. W
biegach dzieci limit wynosi 300 uczestników.

7.5

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od lutego 2017 do dnia 22 maja
2017. Natomiast w dniach 9 i 10.06.2017 r. przyjmujemy zgłoszenie w biurze
zawodów, maksymalnie 20 osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania
zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby oraz prawo przedłużenia
terminu rejestracji elektronicznych Uczestników biegu.

7.6

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za
pakiet startowy.

7.7

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 9 i 10 czerwca 2017 r. w biurze
zawodów.

7.8

Biuro zawodów mieści się w Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35,
60-452 Poznań.

7.9

Po dokonaniu rejestracji zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.

7.10

Przepisanie numeru startowego na inną osobę będzie możliwe tylko do 3 czerwca
2017 r.

8. Klasyfikacja i nagrody

8.1

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów będą uzyskane wyniki według
elektronicznego pomiaru czasu brutto.

8.2
-

W V Biegu Po Zdrowie będą prowadzone następujące klasyfikacje:
klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegach na 10 i 5 km; nagrody za trzy
pierwsze miejsca (kobiety i mężczyźni),

-

kategorie wiekowe:
a) dzieci 6-letnie, rocznik 2011 i młodsze dziewczynki i chłopcy (bieg na 200 m),
pierwsze trzy miejsca,
b) dzieci 7-9 lat, rocznik 2010-2008 dziewczynki i chłopcy (bieg na 400 m), pierwsze
trzy miejsca,
c) dzieci 10-11 lat, roczniki 2007-2006 dziewczynki i chłopcy (bieg na 600 m),
pierwsze trzy miejsca,
d) młodzież 12-15 lat, rocznik 2005-2001 dziewczynki i chłopcy (bieg na 2500 m),
pierwsze trzy miejsca (dziewczynki i chłopcy);
chętni uczniowie rocznik 2005-2001 mogą wziąć udział w biegu na 5 km, w takim
przypadku podlegają klasyfikacji wiekowej,
e) klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce „klub“ należy wpisać tę samą
nazwę np. UKS Smoki. Drużyna składa się z 4 zawodników. Zawodnicy danej
drużyny startują na tym samym dystansie biegu 5 lub 10km.

9. Świadczenia
Każdy z zawodników, który zgłosi się do biegu otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy
medal.

10. Opłaty
10.1

Opłata startowa za udział w Biegu wynosi:

Pakiet w wersji A :
-

do dnia 30 kwietnia 35 zł na bieg główny 10 km i 5 km (dla osób dorosłych),

-

od dnia 1 maja do 22 maja 40 zł na bieg główny (dla osób dorosłych),

-

w dniu 9 i 10 czerwca opłata startowa wynosi 50 zł (w Biurze Zawodów Zespołu Szkół
nr 1, Poznań, ul. Leśnowolska 35).

Pakiet w wersji B:
-

pamiątkowa koszulka techniczna 25 zł + pakiet A.

10.2

Opłata startowa za udział w biegu na 5 i 10 km dla młodzieży do 18 roku
życia (wymagana pisemna zgoda rodziców) wynosi 12 zł, zapisy: za
pomocą formularza zgłoszeniowego.

10.3

Opłata startowa w biegu dziecięcym i młodzieżowym (na 200 m, 400 m,
600 m i 2500 m) wynosi 12 zł, zapisy: za pomocą formularza zgłoszeniowego.

10.4

Nie ma możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej i zakupionego pakietu startowego.

11. Postanowienia końcowe
11.1

Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania Biegu.

11.2

Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

11.3

Pisemne protesty przyjmuje organizator V Biegu Po Zdrowie na adres e-mail:
smochowickibieg@wp.pl. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu – jego decyzje są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 7 dni od ich skutecznego
wniesienia.

11.4

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych
miejscach niż depozyt.

11.5

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny biegów, szczegółowe
informacje na stronie szkoły www.sbpz.pl lub www.zs1poz.pl oraz na fanpage
Smochowicki Bieg Po Zdrowie na portalu Facebook.

11.6

Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 31.05.2017
– osoba, na którą pakiet jest przepisywany, wypełnia formularz zgłoszeniowy na
stronie (bez dokonywania płatności). Następnie osoba zrzekająca się pakietu
wysyła email na adres: smochowickibieg@wp.pl z informacją z kogo, na kogo
pakiet zostaje przepisany.

11.7

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

11.8

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

11.9

Wyniki Biegu podane i udostępnione będą na fanpage biegu oraz stronie
internetowej firmy mierzącej czas.

11.10 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez
umieszczenie ich na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach,
oraz na potrzeby związane z działalnością Organizatora.

12. Reklamacje
Reklamacja

usługi

może

dotyczyć

jedynie

płatności

Przelewy24 www.przelewy24.pl zgodnie z jej regulaminem.

online

realizowanej

przez

