REGULAMIN VII STRAŻACKIEGO BIEGU DARZLUBSKIEGO
DARZLUBIE 2022
1. Organizatorzy






Ochotnicza Straż Pożarna w Darzlubiu
OKSiT w Gminie Puck
Urząd Gminy Puck
Szkoła Podstawowa w Darzlubiu
Zarząd Miejsko – Gminny OSP RP Puck

2. Informacja






mail: ospdarzlubie@gmail.com
strona
społecznościowa
OSP
Darzlubie
na
Facebook’u
https://web.facebook.com/osp.darzlubie.1/ (na stronie głównej udostępnione Wydarzenie
Facebook dot. Biegu).
lub Skarbnikiem OSP Darzlubie Przemysławem Minkowskim, tel. 604 738 866, mail:
minkowski.p@gmail.com
lub bezpośredni kontakt z Prezesem OSP Darzlubie Edmundem Minkowskim, tel. 536 304 448.

3. Termin i przebieg trasy
3.1. Biegi w dniu 12.06.2022r. odbędą się wg poniższego harmonogramu:
Trasa
[m]
9:50-11:40
10:20
10:30
10:45
11:05
11:40
13:00-14:00

--250
500
2 000
3 000
10 000
---

Rejestracja: odbiór numerów startowych oraz zapisy nowych uczestników we
wszystkich kategoriach wiekowych
Start Biegu do lat 6 (na Boisku)
Start Biegu w kategorii 7-10 lat (na Boisku)
Wyjazd autokaru na linię startu Biegu w kategorii 11-14 lat
Wyjazd autokaru na linię startu Biegu w kategorii 15-18 lat
Wyjazd autokaru na linię startu Biegu w kategorii 19-40 oraz 41-101 lat
Przedstawienie klasyfikacji końcowej, nagrody, losowania
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Rys.1. Oznaczenie miejsca zbiórki w miejscowości Darzlubie

Rys.2. Mapa sytuacyjna na Boisku (miejscu zbiórki)
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3.2. Trasa biegu to asfaltowa jezdnia/ścieżka w Puszczy Darzlubiskiej z końcowym ok. 100 m
odcinkiem na trawie. Wyjątek stanowią kategorie do lat 6 oraz 7-10 lat – obie odbywają się na
boisku w miejscu zbiórki na powierzchni trawiastej.
4. Warunki uczestnictwa
W biegu mogą brać udział strażacy z rodzinami oraz wszyscy sympatycy Straży Pożarnej którzy:
4.1. Wyśle zgłoszenie do dnia 09.06.2022r. do godz. 23:59 lub zapisze się osobiście w dniu Biegu.
4.2. Podpiszą oświadczenie (dorośli) i listę startową (wcześniejszy wydruk lub do pobrania przed
startem).
4.3. Dokonają zgłoszenia oraz opłacą wpisowe do dnia 09.06.2022r. w kwocie 30 zł (osoby dorosłe),
10 zł (Dzieci do 18 roku życia (urodzeni wcześniej niż 2004 rok)) lub osobiście w dniu Biegu .
4.4. Od uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagane jest zezwolenie pisemne od
rodziców lub prawnych opiekunów (wcześniejszy wydruk lub do pobrania przed startem).
4.5. Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia
wieku uczestnika.
5. Sposób zgłoszenia i dokonania opłaty
5.1. NOWOŚĆ! Zgłoszenia
www.elektronicznezapisy.pl

oraz

opłaty

należy

dokonać

za

pośrednictwem

strony:

5.3. UWAGA! Jeżeli Uczestnik chce identyfikować się z konkretną Jednostką OSP, proszę w
formularzu zaznaczyć punkt: „Strażak” i w wolnym miejscu wpisać nazwę Jednostki.
5.4. W dniu startu można także zapisać się przed biegiem kierując się do stanowiska REJESTRACJA
NOWYCH UCZESTNIKÓW. Organizator zastrzega, że może wystąpić ewentualna kolejka oczekująca.
5.5. W zgłoszeniu musi kolejno znajdować się: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania oraz kategoria
wiekowa, ewentualnie można napisać jaki Klub/Drużynę reprezentuje się. Informacje zawarte w
zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez
organizatora wyłącznie w celach organizacyjnych, reklamowych i marketingowych imprezy.
5.6. Uczestnicy otrzymają numery startowe (naklejki na ubiór), które będą wydawane na boisku w
godzinach 10:00-11:40. W tym samym czasie będzie można składać zezwolenia na udział w Biegu
osób niepełnoletnich.
5. Pomiar czasu
5.1. Pomiar zostanie zrealizowany przez ręczny czasomierz/stoper.
6. Kategorie wiekowe i dystans
UWAGA: Dziewczęta/Kobiety startują wspólnie z Chłopcami/Mężczyznami w danej kategorii wiekowej.







do 6 lat 250 m (po trawie)
7-10 lat 500 m (po trawie)
11-14 lat 2 km
15-18 lat 3 km
19-40 lat 10 km
41-101 lat 10 km

(rocznik od 2016 do 2022)
(rocznik od 2012 do 2015)
(rocznik od 2008 do 2011)
(rocznik od 2004 do 2007)
(rocznik od 1982 do 2003)
(rocznik 1981 i starsi)

7. Limit miejsc
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Łącznie 300 osób.







do 6 lat 250 m (po trawie)
7-10 lat 500 m (po trawie)
11-14 lat 2 km
15-18 lat 3 km
19-40 lat 10 km
41-101 lat 10 km

(40 osób)
(40 osób)
(40 osób)
(40 osób)
(50 osób)
(50 osób)

8. Nagrody
8.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal lub inną nagrodę.
8.2. Za zajęcie czołowych miejsc w danej kategorii biegowej/płciowej przewidziane są puchary oraz
nagrody dodatkowe.
8.3. Spośród uczestników zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne, dodatkowe
upominki.
8.4. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek.
8.5. Organizator może przekazać dodatkowe nagrody w kategoriach dodatkowych (np. Najlepszy
Strażak, Weteran Biegowy, Najmłodszy Zawodnik).
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Bieg odbędzie się bez wzglądu na warunki pogodowe.
9.3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i własnym obuwiem, strojem sportowym.
9.4. Startujący w biegach mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair-play.
9.5. W kwestiach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny oraz organizator.
9.6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
9.9. Kobiety i mężczyźni startują razem w danej kategorii podlegając osobnej klasyfikacji wynikowej.
9.10. Z boiska w Darzlubiu (miejsce zapisów, a także mety) na linię startu uczestniczy zostaną
przewiezieni autokarem, oprócz kategorii do lat 6 oraz 7-10 lat (biegają na boisku).
9.11. Organizator informuje o możliwości zakupu dodatkowych posiłków dystrybuowanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Darzlubiu oraz że będą bezpłatne i odpłatne zabawy dla Dzieci.
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