Regulamin III Piwnej Mili Dzierzgoń Team 2021r.

1. Cele imprezy:
– Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Gminie Dzierzgoń i powiecie Sztumskim
– Promocja polskich browarów i produktów regionalnych
– Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. Organizator:
– Stowarzyszenie Dzierzgoń Team

3. Sponsorzy/Partnerzy:
PATRONAT MEDIALNY - Radio Malbork 90,4 FM
– Browar Gościszewo, KRAM SP. Z O.O., Agro-Stanowo Sławomir Grzybowski, Masarnictwo Sinko, ID
Sport Piotr Berk, Gospodarstwo Pszczelarskie Ewa i Bogdan Toporkiewicz, JuMiBag, Golden Dachy,
Ślubny PaTent, Buła i Spóła, Dachland Jacek Grzegowski, Lewiatan, Dzierzgoński Ośrodek Kultury,
Dachy Zielińscy, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Dzierzgoń, Daria Usługi transportowe, K-9 Mik Med,
Jedowski Optyk, Sklep Kredka Majewski, Plecionki Kasi, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.,
M-Fish Hodowla Węgorza Europejskiego, First Malbork Team, Antymaruderzy zButa, SpinFactory,
Mettap, Mat-Bud Mosty, BJ. Firma Handlowa Jabłońscy, Sklepy Obuwnicze Dzierzgoń, Sklep Odzieżowy
Małgorzata Waszczyszyn, Auto-Wic Sklep Motoryzacyjny, Wir-Komp Wiesław Koziara, Forsch, Plastuś
Dzierzgoń Sklep papierniczy, Jerzykowe Słodkości, Malborskie Centrum Wolontariatu, OSP Stare
Miasto, OSP Stary Dzierzgoń

4. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się w sobotę 24 lipca 2021r.
Biuro zawodów czynne od 12:00
Start 1 fali Piwna Mila nastąpi o godzinie 13:30 na Żwirowni Dzierzgoń
Mapa miejsca imprezy https://goo.gl/maps/qHjeskT9CGP7iUei6
Wjazd na parking https://goo.gl/maps/Fg6LUUa9W2owKF1G7

5. Trasa i dystans:
– Trasa wyznaczona będzie na terenie wygasłej Żwirowni Dzierzgoń
– Nawierzchnia trasy to utwardzony/luźny żwir/piasek
– Bieg odbywa się na pętli o długości 400 metrów
– Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów
– W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,33L
– Piwna Mila odbywać się będzie w 10 osobowych falach (indywidualni) lub 5 grup ( 2 osobowych ) na
falę (sztafety)
– Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora

6. Warunki uczestnictwa:
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Oświadczenia
uczestnika imprezy sportowej w związku ze stanem epidemii COVID-19 o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne m.in. w Biurze Zawodów.
– W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23 lipca 2021 roku ukończą 18 lat.
– Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

– Organizator zaleca przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej,
co do możliwości udziału w biegu.
– Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem
weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

7. Kategorie startu uczestników(przy większym zainteresowaniu limit
zostanie zwiększony):
● Start indywidualny
- ograniczony do 60 osób
● Start w sztafecie
- ograniczony do 60 osób (30 grup 2-osobowych)

8. Opłata Startowa:
– Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:
● do 22 lipca:
- mieszkańcy Gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń - 40 zł
- pozostali uczestnicy – 40 zł
- sztafety składające się z 2 osób (jedna osoba pije, druga osoba biegnie) – 60 zł
● 24 lipca: w dniu zawodów - w biurze startowym - w przypadku wolnych miejsc - ZAPISY w dniu
imprezy możliwe, ale już bez elektronicznego pomiaru czasu (tylko z włączonym zegarem) i bez
generalnej klasyfikacji, uczestnicy startują w ostatniej fali po falach sztafetowych
- mieszkańcy Gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń – 50 zł
- pozostali uczestnicy – 50 zł
- sztafety składające się z 2 osób (jedna osoba pije, druga osoba biegnie) – 70 zł
– Wpisowe płatne jest na konto organizatora po przekierowaniu do serwisu tpay.pl i wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego
– Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie
startowym:
– Numer startowy plus agrafki,
– 1 butelkowane piwo browaru Gościszewo / 1 izotonik / 1 butelka wody 0,5l
– Pamiątkowy epicki odlewany medal – po przekroczeniu linii mety
– Plus coś ekstra - niespodzianka 

10. Pomiar czasu:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą elektronicznego pomiaru czasu
– Przed startem każdej fali, będzie uruchamiany elektroniczny zegar znajdujący się przy starcie

11. Klasyfikacje :
– Ostateczne wyniki zostaną podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy
– Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
● OPEN Kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN Mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
● OPEN Sztafety (nagradzane miejsca 1)
- sztafety Mieszane
- sztafety Kobiece
- sztafety Męskie
● za najfajniejsze przebranie (nagradzane miejsca 1)
- OPEN SZTAFETY
- OPEN indywidualne – KOBIETY
- OPEN indywidualne – MĘŻCZYŹNI
● dodatkowo po ostatniej fali zawodników i ceremonii zwycięzców odbędzie się losowanie upominków
od naszych sponsorów, także bądźcie do końca, nie wysyłamy pocztą 

12. Postanowienia dodatkowe:
– Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
– Koszty organizacji pokrywa organizator
– Organizator 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.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
– Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
– Organizator zapewnia depozyt(w biurze zawodów), toalety, ognisko.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu w postaci dwóch ratowników medycznych
znajdujących się na stracie.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– Wszystkich zawodników startujących w Biegu Piwna Mila Dzierzgoń obowiązuje niniejszy regulamin
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych,
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu
– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Dzierzgoń, 21.07.2021r.

Prezes Stowarzyszenia Dzierzgoń Team
Adam Leoniak

