
Regulamin Biegu III Paczkowska Dycha - Bieg Gór i Jezior

1.ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie "Trójka Dzieciom" z Paczkowa.

2.CEL

Celem Biegu jest:

 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 Popularyzacja biegania.

 Popularyzacja celów działania Stowarzyszenia "Trójka Dzieciom"

 Promocja Gminy Paczków jako przyjaznej dla biegaczy.

3.TERMIN I MIEJSCE

3.1 Termin biegu: 20 października 2018 roku (sobota). Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.2 Długość trasy:  10 km (jedna pętla)

3.3 Trasa biegu prowadzi wokół zbiorników wodnych Topola i Kozielno, położonych w bezpośredniej bliskości 
Paczkowa. Nawierzchnia trasy: w większości szutrowa, miejscami betonowa i asfaltowa..

3.4 Start biegu nastąpi o godz. 12:00. Start i Meta biegu znajdują się w Kozielnie (plaża przy Zalewie 
Paczkowskim)

4. LIMIT CZASU

4.1 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.

4.2 Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dobiegną do mety zobowiązani są do przerwania 
biegu i zejścia z trasy. Dotarcie do mety po czasie dwóch godzin spowoduje, że zawodnik nie podlega 
klasyfikacji.

4.3 Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie 
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

5.1 Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 20 października 2018 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe 
oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001).

5.2 Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Zgłoszenia. Przekazanie prawidłowo 
wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.zmierzymyczas.pl. Rejestrację internetową 
prowadzi firma ZmierzymyCzas.pl. Wypełnienie zgłoszenia - formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Link do rejestracji: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/665/iii-
paczkowska-dycha-bieg-gor-i-jezior.html
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5.3 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o 
zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej odpowiednio przez rodzica lub prawnego opiekuna.

5.4 Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 14 października 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe 
wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 20 października 2018 roku.

5.5 W Biegu obowiązuje limit 300 uczestników. Każdemu uczestnikowi nadawany jest indywidualny numer startowy.
O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

5.6 Wszyscy biorący udział w Biegu podlegają obligatoryjnej weryfikacji w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w 
 następujących porach:

 20 października 2018 r. (sobota) w godzinach  9.30 – 12.00

5.7 Adres Biura Zawodów: 

 Kozielno (obok Paczkowa) - Plaża (w pobliżu Startu biegu)

5.8 Każdy numer startowy będzie wyposażony w chip. Numer z chipem powinien być zamocowany czterema 
agrafkami z przodu koszulki zawodnika. Brak numeru, jego uszkodzenie lub zasłanianie podczas zawodów 
będzie skutkować dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

5.9 Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5.10 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. KLASYFIKACJE

6.1 W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet

b. Klasyfikacje wiekowe –  w biegu głównym na dystansie 10 km:

 K-16, M-16 16 - 19 lat

 K-20, M-20 20 - 29 lat

 K-30, M-30 30 - 39 lat

 K-40, M-40 40 - 49 lat

 K-50, M-50 50 - 59 lat

 K-60, M-60 60 i starsi

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do 
wyższej kategorii wiekowej, a w przypadku K-60 i M-60 do niższej kategorii wiekowej.

6.2 Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia
przez zawodnika linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 30-stu zawodników 
przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu startu.

7. NAGRODY

7.1 Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma na mecie okolicznościowy medal.
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7.2 Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzymują następujące nagrody:

1 miejsce 300 zł

2 miejsce 200 zł

3 miejsce 100 zł

Po dekoracji zawodnik zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia
stosownego oświadczenia

7.3 W poszczególnych kategoriach wiekowych nagroda w postaci pucharu lub statuetki przyznawana jest za 
miejsca 1 - 3, przy czym zwycięzcy w kategoriach generalnych mogą być również nagradzani w odpowiednich 
kategoriach wiekowych.

7.4 W klasyfikacji Najszybszy Paczkowianin i Najszybsza Paczkowianka - nagroda w postaci pucharu lub statuetki 
dla zwycięzców klasyfikacji, przy czym kategoria dotyczy osób zamieszkałych w Gminie Paczków.

7.5 Statuetką wyróżnieni zostaną najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka, którzy ukończą Bieg.

7.6 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach
i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

8. OPŁATY

8.1 Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty wpisowej. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

8.2 Opłata wpisowa wynosi 

 30 złotych w przypadku rejestracji internetowej

 50 złotych w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów

8.3  Wpłat można dokonać za pomocą płatności internetowych poprzez system TPAY.COM. w terminie do 2018-10-
18 23:59:59  Po tym terminie płatności internetowe nie będą  możliwe. Wszyscy zawodnicy otrzymają drogą mailową 
potwierdzenie zgłoszenia wraz z indywidualnym kodem do płatności elektronicznych.

8.4 Następstwem wpłynięcia i zaksięgowania opłaty wpisowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
zawodnika na liście startowej na stronie www.ZmierzymyCzas.pl co następuje po maksymalnie 3 dniach 
roboczych po dokonaniu opłaty.

8.5 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy
poczty lub banku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W czasie biegu na jego trasie przebywać mogą jedynie jego uczestnicy z nadanymi numerami startowymi. Inne 
osoby będą z trasy usuwane przez ochronę.

9.2 Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, 
rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu 
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do 
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w 
szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

9.3  Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
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9.4  Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

9.5  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie 
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.

9.6  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz zastrzega sobie prawo do zezwolenia 
personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9.7  Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 
nieodwołalne.

9.8 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 oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej 
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 
Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.9 Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie 
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

9.10  Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak 
przeciwwskazań do udziału w Biegu.

9.11 Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie 
sklasyfikowany.

9.12 Uczestnik zezwala Organizatorowi na udostępnianie swojego wizerunku oraz danych (Imię, Nazwisko) w  
szczególności w protokołach z wynikami zawodów oraz w relacjach z biegu.  

9.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja 
Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie 
internetowej Biegu.

9.13  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

9.14 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym 
uiszczeniu kaucji w wysokości 100 złotych. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje organizatora są 
nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

9.15 W przypadku wątpliwości pytania proszę kierować do:

Piotr Wach tel. 601 961 465 e-mail: piotr.wach@wp.pl
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