Regulamin biegu „Karsiborska Pętla”
TERMIN I MIEJSCE BIEGU
14 wrzesień 2019 roku godz. 13:00.
Organizatorem biegu jest Zarząd Osiedla Karsibór.
Współorganizatorami są:
 Miejski Dom Kultury - Filia nr 3 Karsibór
 Stowarzyszenie „Biegacze Świnoujście” propagujące bieganie jako zdrowy styl życia.
Start i meta biegu usytuowane będą w rejonie budynku MDK przy ulicy 1 Maja 40
UCZESTNICTWO
W biegu prawo startu mają wszyscy chętni którzy najpóźniej w dniu biegu, tj. w dnia
14 września 2019 r. ukończą 16 lat. Podczas weryfikacji uczestników konieczne będzie
podpisanie Oświadczenia o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie winny posiadać Zgodę rodziców (opiekunów) na udział w biegu oraz
przebywanie w rejonie linii start/meta do zakończenia imprezy. Niniejsze „Oświadczenie”
oraz „Zgoda” muszą być podpisane w obecności obsługi Biura zawodów.
Niepodanie danych osobowych zawodnika lub niewyrażenie zgody na ich
przetwarzanie przez organizatora jest równoznaczne z brakiem możliwości rejestracji, a tym
samym uczestniczenia w biegu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/4172.html
najpóźniej do dnia 12-08-2019 r. do godziny 23:59 (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy
elektroniczne po tym terminie nie będą realizowane. Po osiągnięci limitu zapisanych osób (60
startujących) link służący do zapisów przestanie być aktywny. W sytuacji nieprzekroczenia
limitu zawodników (60 startujących) do końca podanego wyżej okresu, będzie istniała
możliwość zapisu bezpośrednio w dniu startu w Biurze zawodów zlokalizowanym rejonie
rozpoczęcia biegu w godzinach 12:30 – 12:45. Uzyskane w trakcie rejestracji dane posłużą
jedynie do weryfikacji zawodników oraz nadania numerów startowych, po okresie 2 miesięcy
od zakończenia imprezy zostaną one usunięte (zniszczone) z poczty e-mail oraz wersji
papierowej.
Biuro zawodów czynne będzie w dniu 14-09-2019 r. w godzinach 11:15 – 12:45.
Przed startem do biegu zawodnik otrzymuje numer startowy wraz z 4 agrafkami. Numer
startowy winien być umieszczony z przodu na wierzchniej odzieży, widoczny dla obsługi
biegu oraz innych uczestników. Umieszczanie numeru startowego w innym miejscu,
zakrywanie go lub przekazywanie innej osobie jest zabronione. Osobisty odbiór numerów
przez osoby, które zapiszą się drogą elektroniczną będzie możliwy jedynie w dniu zawodów
w godzinach 11:15 – 12:30. Nieodebranie numeru w tym terminie będzie skutkowało
skreśleniem zawodnika z listy i przekazaniem jego numeru innej osobie.
Bieg będzie składał się z 1 pętli o długości około 5 km (nie posiada atestu PZLA).
Bieg odbywał się będzie po terenie wyspy Karsibór drogami (alejkami) o zmiennej
nawierzchni. Trasę będzie wskazywał wolontariusz (sędzia) jadący przed pierwszym
zawodnikiem oraz wolontariusze (sędziowie) rozmieszczeni w newralgicznych miejscach
trasy. Również za ostatnim uczestnikiem biegu będzie poruszał się wolontariusz (sędzia) na
rowerze. Zawodnik, który przekroczy linię mety obowiązany jest przebywać poza trasą.

Pomaganie (poza dopingowaniem) lub przeszkadzanie innym zawodnikom jest zabronione.
Zmiana trasy (zmiana kierunku poruszania się, jej skracanie) spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.
Przed biegiem około godziny 12:45 planowana jest kilkuminutowa rozgrzewka.
Wyznacza się limit 60 minut na pokonanie trasy. Osoby, które do tego czasu nie
przekroczą linii mety nie będą umieszczone w tabeli wyników. Pomiar czasu rozpoczyna się z
chwilą podania sygnału do startu i trwa do chwili przekroczenia linii mety przez
poszczególnych zawodników. Jest to pomiar brutto, nie istnieje możliwość podania czasu
netto.
Będzie prowadzona jedynie klasyfikacja generalna, bez podziału na klasyfikacje
wiekowe. Po dotarciu do mety każdy z uczestników biegu otrzyma okolicznościowy medal.
Dla pierwszych trzech mężczyzn oraz trzech kobiet przewidziano okolicznościowe puchary.
Nie przewiduje się nagród finansowych. Organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Ceremonia wręczenia statuetek (pucharów) dla najlepszych zawodników nastąpi po
dotarciu do mety ostatniego startującego zawodnika, nie później jednak niż o godzinie 14:05.
Po zakończeniu powyższej ceremonii nastąpi rozlosowanie upominków (nagród rzeczowych)
wśród wszystkich startujących. Odbiór nagrody będzie możliwy tylko i wyłącznie osobiście
po okazaniu numeru startowego. Nagrody nieodebrane przechodzą do dalszego losowania.
Impreza jest bezpłatna, odbędzie się ona bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia depozyt. O nadanym numerze startowym decyduje kolejność zgłoszeń.
W biegu może wziąć udział maksymalnie 60 zawodników.
Organizator nie ubezpiecza zawodników przed, w trakcie oraz po biegu od skutków
nieszczęśliwych wypadków. Nie ponosi on również odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione poza depozytem, szkody w mieniu oraz uszczerbek na zdrowiu zawodników,
jak i innych osób, które będą przebywały w rejonie odbywania się imprezy.
Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane nieodpłatnie w
materiałach dokumentujących bieg (komunikat końcowy, informacja prasowa, strony
internetowe, publikacje) bez zgody osób znajdujących się na nich.
Dane uzyskane od zawodnika posłużą jedynie do jego rejestracji oraz umieszczenia w
komunikacie końcowym. Nie będą one przekazywane innym podmiotom lub osobom
prywatnym w celach innych niż podane powyżej.
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

