REGULAMIN
Ma³y Bieg Piaœnicki
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I. Organizator:
Urząd Gminy Wejherowo,
The North Event.
II. Termin i miejsce:
06.04.2019 – Piaśnica
Miasteczko zawodów znajdować się będzie na parkingu przy Sanktuarium w Piaśnicy, tam
też odbędzie się start Małego Biegu Piaśnickiego
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III. Cel imprezy:
upamiętnienie poległych w Lesie Piaśnickim,
popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży,
promocja Gminy Wejherowo,
promocja aktywności na świeżym powietrzu,
promocja zdrowego stylu życia.
IV. Uczestnictwo:
w biegu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu
wytrzymałościowego,
w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu, w kategorii zgodnej z rokiem
urodzenia zawodnika,
każdy uczestnik musi posiadać z sobą legitymację szkolną lub inny dokument (zdjęcie
dokumentu) informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów –
brak dokumentu uniemożliwia udział,
wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź
opiekunem prawnym,
niepełnoletni zawodnicy powyżej 13 roku życia, którzy nie mogą pojawić się z opiekunem,
powinni dostarczyć do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź
opiekuna prawnego,
warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów
zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą i kategorią.

V. Program minutowy:
7:30 – otwarcie biura zawodów
8:40 – start maluchów z rodzicami
8:45 – start kategorii do 7 lat
9:00 – start kategorii 8-9 lat
9:15 – start kategorii 10-11 lat
9:30 – start kategorii 12-13 lat
9:45 – start kategorii 14-18 lat
10:10 – odjazd ostatnich autokarów dla zawodników XI Biegu Pianickiego spod biura
zawodów
10:30 – start XI Biegu Pianickiego z Wejherowa spod pomnika „Brama Piaśnicka”
•
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W każdej kategorii (z wyjątkiem maluchów z rodzicami) dziewczynki startują pierwsze,
chłopcy ustawiają się na starcie, dopiero, gdy wszystkie dziewczynki dobiegną do mety,
odbiorą medale i opuszczą strefę startową.
Dekoracje odbywają się po zakończeniu biegów poszczególnych kategorii, np. w kategorii 9-9
lat wystartują dziewczęta, chłopcy i wtedy odbędzie się dekoracja kategorii 8-9 lat, następnie
startuje kategoria 10-11, gdzie po biegu dziewcząt i chłopców dekorujemy kategorię 10-11
lat.
VI. Dystanse i kategorie w biegu:
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Ok. 100 m – maluchy z rodzicami (rok urodzenia nie ma znaczenia).
Ok. 200 m – do 7 lat (roczniki 2012 i młodsi).
Ok. 500 m – 8-9 lat (roczniki 2011 i 2010).
Ok. 500 m – 10-11 lat (roczniki 2009 i 2008).
Ok. 1000 m – 12-13 lat (roczniki 2007 i 2006).
Ok. 1000 m – 14-18 lat (roczniki 2005, 2004, 2003, 2002 i 2001).
o O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA. Zawodnicy,
którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji.
o Nie licząc kategorii specjalnej Maluch z Rodzicem, wszyscy zawodnicy muszą wystartować
SAMODZIELNIE – bez pomocy i obecności na trasie rodzica/ opiekuna/ rodzeństwa/
kolegów – niesamodzielność wiąże się z dyskwalifikacją.
o Kategoria specjalna Maluch z Rodzicem dedykowana jest dzieciom wymagającym
wsparcia rodzica/opiekuna i ma charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za
zajęte miejsca, a jedynie pamiątkowy numer i medal dla dziecka za uczestnictwo.
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VII. Nagrody:
każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie,
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pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych (oprócz kategorii maluchów z
rodzicami) – puchary.
VIII. Rejestracja i op³aty:
Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3385.html
Na Małym Biegu Piaśnickim nie są pobierane opłaty startowe.
Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów.
IX. Wyniki i klasyfikacja
Klasyfikacja zawodników prowadzona jest według kolejności przekroczenia linii mety, czas
przebycia trasy nie jest mierzony.
Klasyfikacja prowadzona jest z podziałem na kategorie wiekowe.
Klasyfikacji nie podlega bieg maluchów z rodzicami.
Wyniki opublikowane zostaną bezpośrednio po imprezie na stronie zapisów elektronicznych.
Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza,
zawodnik może zgłaszać do 24 h od umieszczenia wyników na stronie.
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, jeśli wystartuje w kategorii niezgodnej ze swoim
rokiem urodzenia, jeśli będzie zachowywał się niesportowo (dotyczy to także opiekunów
zawodnika) lub jeśli opiekun zawodnika wkroczy na trasę któregoś z biegów.
X. Numery startowe
Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia w widoczny sposób numeru startowego na
piersi bądź brzuchu.
Zawodnicy chowający numery startowe pod odzieżą mogą zostać zatrzymani przez obsługę
biegu, do momentu poprawnego przyczepienia numeru.
XI. Bezpieczeñstwo
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba
techniczna.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku
zawodów.
Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.
XIV. Postanowienia koñcowe:
zawody odbędą się bez względu na pogodę,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof Walczak,
szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf
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organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we własnym
zakresie,
zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,
pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom, ich opiekunowie nie
pobierają dla siebie medali, numerów startowych i innych,
wszelkie spory rozstrzyga Organizator w porozumieniu z sędzią głównym, sędziami
pomocniczymi i osobami technicznymi,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
XV. Kontakt:
e-mail: biuro@thenorthevent.pl
tel. 58 688 88 51

