REGULAMIN
Biegu Sylwestrowego
W Miałach
" XLI Bieg Sylwestrowy " Miały 31.12.2017
I. ORGANIZATOR - Założenia Ogólne

STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO W MIAŁACH ul. Rzeczna 2, jest organizatorem Biegu
Sylwestrowego w Miałach

STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO W MIAŁACH ul. Rzeczna 2, jest organizatorem Biegu
Sylwestrowego w Miałach
Podstawowym celem organizacji Biegu Sylwestrowego w Miałach zwanego dalej Biegiem, jest
promocja sportu i przeciwdziałanie patologii poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Nasz Bieg łączy rodziny wokół sportu i pomaga wychowywać młode
pokolenia w duchu sportowej rywalizacji oraz poszanowania tradycji i lokalnej tożsamości.
Bieg w Miałach, oprócz dotychczasowego dorobku sportowego biegaczy, ma za zadanie kształtować
w ludziach wolę dbania o zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu.
Bieg w Miałach jest możliwością ukazania przykładów jak dzięki aktywności fizycznej kształtuje się
postawa człowieka, poprzez budowanie wytrwałości, systematyczności oraz pokonywania własnych
słabości
Bardzo ważnym celem Biegu jest integracja mieszkańców regionu wokół spuścizny starszych
sportowców, którzy są przykładem dla młodszych pokoleń.
II. CELE
1. Promocja Wsi Miały
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja klubu Biegaczy Wsi Miały i okolic
4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
5. Upowszechnienie biegania w terenie.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2017 w Miałach na Boisku.
2. Dystans dla biegaczy wynosi:
a) Bieg główny: 10 km,
b) 100m dzieci do 6 lat (do rocznika 2009)
c) 1000m dzieci 7-10 lat (2005-2008)
d) 2000m dzieci 11-17 lat (2004-1998)
3. Start i meta będą miały miejsce na boisku w Miałach - dokładna jego lokalizacja zostanie podana
najpóźniej 14 dni przed imprezą.

4. Starty nastąpią w godzinach:
11:15 - 100m dzieci do 6 lat (do rocznika 2009)
11:20 - 1000m dzieci 7-10 lat (2005-2008)
11:30 - 2000m dzieci 11-17 lat (2004-1998)
11:45 - Bieg główny: 10 km,
5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami wokół miejscowości Miały. Niedopuszczalne jest skracanie trasy
biegu. Trasa zostanie przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz
nadzorowana przez organizatora.
IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, oraz
podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji
uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego
istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu;
W biegach jedyny limit to ostateczny termin zgłoszeń, który upływa 31 grudnia 2017
4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od 01.listopada 2017 do dnia 30 grudnia 2017.
Natomiast w dniu zawodów przyjmujemy zgłoszenie do godziny 11:00. Organizator zastrzega sobie
prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.
5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji .
6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 31 grudnia 2017 w biurze zawodów w godzinach 9:30
do 11:00.
7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro będzie czynne w dniu
zawodów w godzinach od 9:30 do 11:00. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w
godzinach 9:30 do 11:00
VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:
• w biegu na dystansie 10 km; osoby, które ukończyły 18 rok życia do dnia imprezy
- Uczestnik musi okazać dowód lub dokument poświadczający wiek uczestnika w biurze zawodów
- Uczestnikiem Biegu Sylwestrowego w Miałach, może być każda osoba lub grupa osób.

- Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednym biegu zastrzega się prawo uczestnictwa w dwóch
biegach lub kategoriach wiekowych, organizator nie dopuszcza do startu dwóch biegach.
- Uczestnik biegu wyraża chęć udziału w nim dobrowolnie poprzez prawidłowe wypełnienia karty
zgłoszeniowej.
- Udział w biegu należy zgłosić listownie na adres STOWARZYSZENIA ROZWOJU LOKALNEGO w
MIAŁACH ul. Rzeczna 2, 64 – 735 Miały, poprzez Internet na stronie www.mialy.pl oraz biurze biegu.
- Termin składania deklaracji mija dnia 31.12.2017 r., do godz. 11:00.
- Wzór dokumentu zgłoszenia udziału w biegu dostępny jest na stronie internetowej organizatora
www.mialy.pl. oraz w biurze biegu.

•
•
•

100m dzieci do 6 lat (do rocznika 2009)
1000m dzieci 7-10 lat (2005-2008)
2000m dzieci 11-17 lat (2004-1998)

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej
przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
4. W pakiecie startowym biegów uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu napój
ciepła herbatę oraz posiłek regeneracyjny.
- koszulkę biegu
- medal biegu
5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta
bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu
należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa
spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki
numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja
jest zabroniona.
7. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą
sklasyfikowani.
8. W dniu biegu nie zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w Biegu ; obowiązuje w wysokości 20 PLN dla biegu głównego.
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu
formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów będą uzyskane wyniki według elektronicznego
pomiaru czasu brutto.

2. Klasyfikacja w biegach 3 pierwsze miejsca Kobiet i 3 pierwsze miejsca
Mężczyzn, w poszczególnych kategoriach
Dystans
Miejsce
Płeć
Kategoria
1 km
I
Dziewczynki
I Dzieci dziewczynki 7-10 lat
Chłopcy
I Dzieci chłopcy 7-10 lat
II
Dziewczynki
II Dzieci dziewczynki 7-10 lat
Chłopcy
II Dzieci chłopcy 7-10 lat
III
Dziewczynki
III Dzieci dziewczynki 7-10 lat
Chłopcy
III Dzieci chłopcy 7-10 lat
2 km
I
Kobiety
I Kobiety 11-17 lat
Mężczyźni
I Mężczyźni 11-17 lat
II
Kobiety
II Kobiety 11-17 lat
Mężczyźni
II Mężczyźni 11-17 lat
III
Kobiety
III Kobiety 11-17 lat
Mężczyźni
III Mężczyźni 11-17 lat
10 km
I
Kobiety
I Kobiety 31-45 lat
I Kobiety 46-60 lat
I Kobiety od 61 lat
I Kobiety 18-30 lat
Mężczyźni
I Mężczyźni 31-45 lat
I Mężczyźni 46-60 lat
I Mężczyźni od 61 lat
I Mężczyźni 18-30 lat
II
Kobiety
II Kobiety 31-45 lat
II Kobiety 46-60 lat
III Kobiety od 61 lat
II Kobiety 18-30 lat
Mężczyźni
II Mężczyźni 31-45 lat
II Mężczyźni 46-60 lat
II Mężczyźni od 61 lat
II Mężczyźni 18-30 lat
III
Kobiety
III Kobiety 31-45 lat
III Kobiety 46-60 lat
III Kobiety od 61 lat
III Kobiety 18-30 lat
Mężczyźni
III Mężczyźni 31-45 lat
III Mężczyźni 46-60 lat
III Mężczyźni od 61 lat
III Mężczyźni 18-30 lat
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych
uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.
IX. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego – nie obowiązuje.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a
jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora – Marek Doczekalski
Tel. 696834035
stowarzyszenie.srl@interia.pl
2. Stanowiska wydawania , wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich
uczestników.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.
6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwalentynkowypoznan.pl
7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy
pt. XLI Bieg Sylwestrowy w Miałach. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w
swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie
Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w
formularzu zgłoszeniowym.
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

Prawa i obowiązki uczestników biegu sylwestrowego w Miałach:
W biegu może brać udział każda osoba małoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów oraz
może brać udział każda osoba pełnoletnia.
Każdy uczestnik biegu musi być ubezpieczony.
Uczestnik biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi biegu nieodpłatny dostęp do szatni z toaletą, posiłek i
ciepłe napoje.
Organizator nie pobiera od zawodników wpisowego oraz żadnych innych opłat. Uczestnictwo w
biegu jest całkowicie bezpłatne.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Organizator zapewnia przygotowane i oznakowane trasy biegów na każdym z podanych dystansów.
Bieg rozpoczyna się na linii startu i kończy na linii mety. Każdy zawodnik otrzyma na czas biegu nr
startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu.
Organizator prowadzi działalność pożytku społecznego w oparciu o zasady wolontariatu, impreza o
której mowa wyżej nie jest inicjatywą dochodową. Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w
Miałach ( organizator ), wykonują swoją pracę nieodpłatnie.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmian postanowienia regulaminu.

Nr konta do opłaty startowej:
Bank Spółdzielczy w Wieleniu 30 8960 0003 0000 0967 2000 0010
www.mialy.pl
Administrator strony
srl.mialy@wp.pl
tel.698611929

