REGULAMIN III BIEGU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
O PUCHAR REKTORA AMG
I MISTRZOSTWA AKADEMII MORSKIEJ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Bieg Akademii Morskiej, zwanej dalej Biegiem jest Parlament Studentów
Akademii Morskiej w Gdyni we współpracy z Klubem Uczelnianym AZS, Fundacją na Rzecz
Studentów i Absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Studium Wychowanie Fizycznego i
Sportu Akademii Morskiej. Strona organizatora (www.fundacja-amg.pl). Znajdziecie nas również
na facebook’u „Bieg Akademii Morskiej”.
II.

CEL

1. Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
2. Integracja środowiska akademickiego AMG.
III.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 r. w Gdyni.
2. Długość trasy: 5,7 km
3. Charakter trasy: Trasa biegnie ścieżkami leśnymi w okolicach Grabówka
3. Bieg wystartuje o godz. 12.30
4. Start biegu zlokalizowany będzie na przecięciu się ścieżki leśnej wzdłuż ulicy Maurycego
Beniowskiego z przedłużeniem ulicy Profesora Kazimierza Demela.
IV.

POMIAR CZASU

1. Podstawą klasyfikacji jest ręczny pomiar czasu.
2. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz dodatkowych kategoriach odbywa się na
podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili rozpoczęcia biegu).
V.

LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący godzinę od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.

VI.

PUNKTY Z WODĄ I KONTROLNE

1. Punkt z wodą znajdować się będzie na mecie Biegu.
2. Na trasie będzie znajdować się dodatkowy punkty kontrolny w połowie trasy. Ominięcie
któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
VII.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza,
że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i
promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parlament Studentów AMG, Klub
Uczelniany AZS oraz Fundację AMG.
4. Zgłoszenia do Biegu można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl lub zgłosić się do Biura Zawodów do godziny
12.15 w dniu Biegu. Studenci, absolwenci Akademii Morskiej, pracownicy Akademii Morskiej są
zwolnieni z opłaty oraz pierwszych 3 mężczyzn i pierwsze 3 kobiety w rankingu Czwartkowych
Biegów Śledzia.
Opłata zgłoszeniowa dla pozostałych wynosi 10 zł. Opłata w biurze zawodów !
Opłata nie podlega zwrotowi.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów będzie czynne w miejscu startu w następujących porach:
· 3 grudnia (sobota) w godzinach 11.30 – 12.25
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.

VIII.

KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1) Klasyfikacja studentów i studentek Akademii Morskiej w Gdyni.
2) Klasyfikacja pracownic i pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.
3) Klasyfikacja sympatyków i sympatyczek Akademii Morskiej
IX. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal
2. Na wszystkich uczestników czeka również ciepły poczęstunek w klubie Bukszpryt w nagrodę za
sportową rywalizację.
3. Przewidziane są nagrody w zależności od hojności sponsorów. Pierwszeństwo w nagrodach mają
studenci oraz studentki Akademii Morskiej.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach. 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.
2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
3. 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.
4. Organizator 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.
5. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. 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 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.
7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
10. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i
inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych
rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy
o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
11. Bieg zostanie zaliczony do Ligi Biegowej zgodnie z punktem regulaminu (§ 4.3) znajdującym
się na stronie www.ligabiegowa.pl „W klasyfikacji liczone są biegi na dystansach 5 km, 10 km,
półmaratonu oraz maratonu. W przypadku biegów na dystansie 5 i 10 km zaliczane również będą
biegi na dystansach "niestandardowych" od 4,85 km do „5,99 km oraz 9,85 do 10,99 km.”
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.
13. Protesty należy skład składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub
opublikowaniu wyników.
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt:
Rafał Plewiński 503-813-979
Małgorzata Malinowska 723-509-155
biuro@fundacja-amg.pl

