REGULAMIN
2018
1. Organizatorzy:
a.
b.
c.
d.

The North Event,
Kaszubski Klub Przełajowy,
Gmina Kościerzyna,
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki w Gminie Kościerzyna

2. Termin i miejsce zawodów:
a. Impreza odbędzie się 22 lipca 2018 roku.
b. Start i meta umiejscowione zostaną na żwirowni w miejscowości Rybaki (MAPA).
Zawodnicy będą poruszać się po terenie Gminy Kościerzyna i Nadleśnictwa
Kościerzyna.

3. Cel imprezy:
a. Organizacja ekstremalnej imprezy biegowej, będącej odpowiedzią na nieustannie
rosnące wymagania biegaczy oczekujących wydarzenia wykraczającego poza
standardowe schematy, na którym będą mogli sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną
i psychiczną.
b. Wykorzystanie naturalnych warunków i przeszkód powstałych na nieczynnej żwirowni.

4. Warunki uczestnictwa:
a. w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu wytrzymałościowego,
b. zawodnicy Biegu Twardego muszą umieć pływać,
c. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze
zawodów, zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną
trasą,
d. uczestnicy Biegu Twardego na dzień imprezy muszą mieć ukończone 18 lat,
e. uczestnicy Biegu Małego Twardziela na dzień imprezy muszą mieć mniej niż 12 lat.
Dopuszcza się start z rodzicem.
f. uczestnicy Biegu Średniego Twardziela na dzień imprezy muszą mieć ukończone 12 lat
i mniej niż 18 lat.
g. ustala się limit uczestników na Bieg Małego Twardziela w wysokości 100 osób.
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5. Program zawodów:
10:00 – otwarcie biura zawodów
11:00-13:00 – starty indywidualne Biegu Małego Twardziela
11:00 – start Biegu Średniego Twardziela
12:00 – start Biegu Twardego
•
•

Starty odbywać się będą falowo, grupami po ok. 30 osób.
Ogłoszenie wyników i dekoracje odbędą się bezpośrednio po dobiegnięciu do mety
wszystkich zawodników biegu.

6. Kategorie wiekowe Biegu Twardego:
•
•
•
•
•

kobiety/mężczyźni OPEN,
kobiety/mężczyźni 18-30 lat,
kobiety 31 lat i więcej,
mężczyźni 31-55 lat,
mężczyźni 56 lat i więcej.

6. Trasa i dystans Biegu Twardego:
a. Dystans: ok. 9 km (3 pętle).
b. Średnia szerokość trasy to ok 3 m.
c. Trasa przebiegać będzie przez: rowy melioracyjne, zarośla, piaskowe góry, fragment
jeziora i inne przeszkody naturalne.
d. Trasa biegu będzie oznakowana za pomocą taśm.
e. Przekroczenie taśm lub skracanie wyznaczonej trasy skutkuje dyskwalifikacją.
f. Istnieje możliwość zejścia z trasu po ukończeniu tylko jednej lub dwóch pętli – wtedy
zawodnikowi przysługuje medal, ale nie bierze udziału w rywalizacji.
g. Bieg Małego Twardziela odbywał się będzie równolegle do innych biegów, każde
dziecko startować będzie indywidualnie na torze przeszkodowym usytuowanym w
obrębie miasteczka zawodów. Bieg będzie poprowadzony po krótszej pętli – ok 1 km o
niskim poziomie trudności.
h. Bieg Średniego Twardziela będzie poprowadzony po średniej pętli – ok 2,5 km o
średnim poziomie trudności.

7. Nagrody
a. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1–3 otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
b. Każdy zawodnik, który ukończył bieg otrzyma pamiątkowy medal.
c. Nagrody i gadżety nieodebrane do 7 dni po terminie imprezy przepadają.

8. Pakiety
a. W skład pakietów Biegu Twardego wchodzą: numer startowy, chip, bon na posiłek
regeneracyjny, piwo i solidny odlewany medal.
b. W skład pakietów Biegu Małego i Średniego Twardziela wchodzą: numer startowy,
chip, bon na posiłek regeneracyjny i medal.
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c. Uczestnicy mają również możliwość dokupienia w pełni zadrukowanej koszulki
technicznej Biegu Twardego. Wzór koszulki zostanie zaprezentowany na stronie
głównej wydarzenia: www.biegtwardego.pl.
UWAGA: Zamawiając koszulkę po 1 lipca, nie otrzymuje się gwarancji otrzymania koszulki
w dniu zawodów, a dopiero w późniejszym terminie.

9. Wpisowe
80 zł

Bieg Średniego
Twardziela
20 zł

Bieg Małego
Twardziela
0 zł

90 zł

20 zł

0 zł

100 zł

20 zł

0 zł

120 zł

30 zł

0 zł

Data

Bieg Twardego

24.01.18 –
24.01.18
25.01.18 –
15.03.18
16.03.18 –
19.07.18
W dniu zawodów

Uwaga: Opłaty startowe można wnosić tylko za
elektronicznezapisy.pl. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
Opłaty nie podlegają przekazaniu na poczet innego zawodnika.

pośrednictwem

serwisu

10. Zgłoszenia
A. On-line: https://elektronicznezapisy.pl/event/2204.html
B. W dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga limit: pula wolnych numerów będzie wynosiła
10% zapisanych i opłaconych uczestników on-line, chyba, że limit zostanie wyczerpany).

11. Postanowienia końcowe
a. zawody odbędą się bez względu na pogodę,
b. na każdego zawodnika będzie czekać ciepły poczęstunek,
c. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników,
d. przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora,
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e. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
f. uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym
zakresie,
g. organizator posiada ubezpieczenie OC,
h. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony
regulamin,
i. pomiar czasu odbędzie się na chipach, które należny zwrócić organizatorowi za metą.

12. Kontakt
email: biuro@biegtwardego.pl
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16):
Adrian Sosnowski – 570 087 000
biuro The North Event – (58) 688 88 51
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