Regulamin Sztafety 30-lecia samorządu terytorialnego

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, ul. Kazimierza
Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,
Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. 18 kwietnia 2020 r. (sobota), Stadion Miejski im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad
Notecią, ul. Armii Krajowej 4, godzina 10:00.
2. Biuro Zawodów będzie czynne 18 kwietnia 2020 r., sobota, w godz. 8.30 – 9.30.
3. Każdy zawodnik musi się zgłosić do Biura Zawodów i podpisać Kartę startową. Po
wypełnieniu kart startowych kapitanowie drużyn otrzymują pakiety startowe zawierające:
numery startowe, agrafki, pamiątkowe koszulki, wafelek i napój.
III. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter sztafety. W sztafecie biorą udział 5-osobowe drużyny mieszane złożone
z samorządowców, w tym pracowników samorządów, radnych, pracowników jednostek
organizacyjnych, pracowników spółek prawa handlowego, których organem są samorządy.
2. W Sztafecie 30-lecia samorządu terytorialnego prawo startu mają osoby pełnoletnie. Każdy
z zawodników musi pokonać co najmniej jedno okrążenie w trakcie trwania biegu.
3. Organizator ustala limit 30 drużyn. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru
startowego. O jego przydzieleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Sztafeta odbędzie się na dystansie 30 okrążeń o długości 400 m każde, o końcowej
klasyfikacji drużyn decydować będzie najkrótszy czas pokonania 30 okrążeń.
5. Kolejność zmian zawodników oraz ilość przebiegniętych okrążeń nie ma znaczenia, pod
warunkiem, że każdy z członków drużyny przebiegnie minimum jedno okrążenie. Strefa
zmian znajdować się będzie w wydzielonej części bieżni, przed linią startu/mety. Prawo
wyjścia ze strefy zmian na bieżnię mają: zawodnik biegnący z pałeczką oraz zawodnik
czekający na zmianę (przejęcie pałeczki). Pozostali członkowie drużyn oczekują
w wyznaczonej strefie. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji uczestnika, drużyna ma prawo
kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich zawodników. W takim wypadku
istnieje możliwość wymiany zawodnika w każdym miejscu bieżni. Zawodnik ten nie ma
prawa do powrotu na bieżnię. Jeśli w trakcie trwania rywalizacji lekarz zawodów uzna, że
kontynuowanie rywalizacji przez któregokolwiek z zawodników drużyny stanowi ryzyko dla
jego zdrowia, podejmuje on decyzje o zakończeniu biegu przez ww. zawodnika drużyny.
Wówczas drużyna kontynuuje bieg bez niego, a przekazanie pałeczki sztafetowej odbywa się
w dowolnym miejscu bieżni. Osoba ta nie ma prawa powrotu na bieżnię.

6. Kapitanowie drużyn są zobowiązani wziąć udział w odprawie, która odbędzie się przy
bramie start/meta w dniu sztafety, ok. godz. 9.40.
7. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany,
zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnej osobie z drużyny w strefie zmian.
Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację drużyny.
8. Pomiar czasu podczas Sztafety 30-lecia samorządu terytorialnego przeprowadzony będzie
z wykorzystaniem chipów elektronicznych umieszczonych w pałeczkach sztafetowych.
9. Bieżnia stadionu jest żużlowa, z tego powodu w zawodach nie mogą startować osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan rejestrując się na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4721.html.

2. Rejestracja na bieg zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu 30 miejsc.
V. RAMOWY PROGRAM BIEGU
godz. 8.30-9.30 – praca Biura Zawodów;
ok. godz. 9.40 – odprawa kapitanów;
godz. 10.00 – start biegu;
ok. godz. 11.00 – koniec biegu;
godz. 11.15 – runda honorowa - startują w niej wszyscy zawodnicy;
ok. godz. 11.20 – rozdanie medali uczestnikom biegu;
ok. godz. 11.30 – dekoracje najlepszych drużyn;
VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI
1. W Sztafecie 30-lecia samorządu terytorialnego prowadzona będzie jedna klasyfikacja.
Pamiątkowe puchary otrzymają trzy drużyny, które 30 okrążeń pokonają w najkrótszym
czasie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafetę 30-lecia samorządu terytorialnego otrzymają
pamiątkowe medale. Medale otrzymają osoby posiadające numery startowe.
4. Dekoracja zwycięzców ok. godz.11.30, bezpośrednio po zakończeniu biegu.
5. O kolejności na mecie decyduje najkrótszy czas, w którym drużyny przebiegną 30 okrążeń.

6. Pisemne skargi, reklamacje i protesty w związku z wynikami należy zgłaszać mailowo na
adres: sekretariat@nakielskisport.pl, najpóźniej do północy 18 kwietnia 2020 r. Protesty będą
rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia drużyn składających się z zawodników
niebędących samorządowcami.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się
zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych sztafet oraz logotypów umieszczonych na
numerze.
3. Przebywanie na bieżni w czasie Sztafety 30-lecia samorządu terytorialnego bez ważnego
numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
przez obsługę. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z kijków typu nordic
walking.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu obiektu, na którym prowadzona
jest sztafeta oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz
kierownictwa obiektu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu drużyn na zawody.
6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW. Każdy zawodnik jest zobowiązany do
podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym
samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi
medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje
do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a
także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać
się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia
o znajomości Regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka
wiążącego się z udziałem w sztafecie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
7. Decyzje lekarzy dotyczące możliwości kontynuowania biegu lub braku takiej możliwości
są ostateczne i nieodwołalne.
8. Zapisując się do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie
oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji Nakielskiego Sportu

Sp. z o.o., udostępniania sponsorom oraz partnerom Sztafety 30-lecia samorządu
terytorialnego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania
i publikowania w wydawnictwach Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz
w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
związanych z organizacją i promocją imprez Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. oraz przyjmuje
do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania,
dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania
powodów.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
częściowo) zachowują ważność.

