V „Piątka na Rynku”

Otwarte Mistrzostwa Strzelec Krajeńskich

Strzelce Krajeńskie, 27 kwietnia 2019r.
REGULAMIN

1.

Cel imprezy:
- upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa,
- popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku,
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
- promocja miasta Strzelce Krajeńskie.

2.

Organizator:
Klub Biegacza „Pento” Strzelce Krajeńskie:
1) Paweł Kozłowski – tel. 784 470 650
2) Maciej Fulara – tel. 509 508 276
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Strzelecki Ośrodek Kultury.
Patronat Medialny: Dwutygodnik „Ziemia Strzelecka”,
Patronat Honorowy: Burmistrz Strzelec Krajeńskich.

3.

Termin i miejsce:
Data: 27 kwietnia 2019r. (sobota), start: 15:00
Miejsce: Rynek Miejski im. Tadeusza Federa przy ul. Ludowej w Strzelcach Krajeńskich
Dystans: 5 kilometrów
Limit czasu: 60 minut

4.

Trasa biegu:
1 runda biegu: https://www.mapsdirections.info/pl/narysuj-trase/viewMap.php?route=171061
2 runda biegu:.https://www.mapsdirections.info/pl/narysuj-trase/viewMap.php?route=171065
– bieg obejmuje dwie pętle.
Organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany trasy dot. wyłączenia drogi wojewódzkiej.

5.

Warunki uczestnictwa:
- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 lat i ich stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w rywalizacji;
- osoby, które do dnia 27.04.2019 nie ukończą 16 lat mają kategoryczny zakaz przebywania na trasie
biegu – nierespektowanie będzie karane dyskwalifikacją zawodnika oraz opiekuna;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w biegu – zgoda
dostępna na stronie zapisów;
- zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność;
- zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin;
- osobę uważa się za zgłoszoną w momencie wypełnienia formularzu rejestracyjnego oraz dokonania
opłaty startowej;
- wpłaty należy dokonać niezwłocznie, osoby nieopłacone nie będą widoczne na liście startowej;
- limit uczestników wynosi 500 osób, po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą przyjmowane;
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora;
- podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do
koszulki na wysokości klatki piersiowej;
- ze względu na bezpieczeństwo i profil trasy zakazuje się startu z kijami oraz wózkami.

6.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są internetowo poprzez stronę:
www.maratonczykpomiarczasu.pl do dnia 21.04.2019r. lub bezpośrednio przed startem, ale tylko
w przypadku nieosiągniętego limitu zawodników w rejestracji elektronicznej.

7.

Opłata startowa:
- rejestracja elektroniczna:
40 złotych pakiet podstawowy, 60 złotych pakiet rozszerzony o koszulkę techniczną;
- bezpośrednio przed startem (tylko w sytuacji, gdy pozostaną wolne miejsca po zakończeniu
rejestracji elektronicznej):
60 złotych pakiet podstawowy, 80 złotych pakiet rozszerzony o koszulkę techniczną;
- wpisowe należy uiścić za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24 bezpośrednio po zapisaniu się,
najpóźniej do 21.04.2019r.;
- raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.

8.

Klasyfikacja końcowa/nagrody:
- prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (OPEN) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 oraz
w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 (nie występuje dublowanie nagród – zawodnik, który
otrzymał nagrodę w kat. OPEN nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej):
KOBIETY:
K16 – do 19 lat
K20 – do 29 lat
K30 – do 39 lat
K40 – do 49 lat
K50 – do 59 lat
K60 – pow. 60 lat

MĘŻCZYŹNI:
M16 – do 19 lat
M20 – do 29 lat
M30 – do 39 lat
M40 – do 49 lat
M50 – do 59 lat
M60 – do 69 lat
M70 – pow. 70 lat

- medal dla każdego uczestnika biegu (warunek: ukończenie biegu).
Kategorie dodatkowe:
- kategoria atletyczna: dla zawodników +100kg (pomiar wagi dla chętnych podczas wydawania pakietu
startowego);
- kategoria najlepszy pracownik oświaty wśród kobiet i mężczyzn;
- kategoria drużynowa: minimalna wielkość drużyny to 4 osoby, w tym 2 mężczyźni + 2 kobiet.
W klasyfikacji decydować będą lokaty zajęte przez 4 najszybszych biegaczy w kat. OPEN ( w tym 2
mężczyźni i 2 kobiety), np.: I miejsce – I pkt, 5 miejsce – 5 pkt, itd. Zwycięża drużyna, która będzie
miała najmniejszą ilość punktów. Drużyny należy zgłaszać w biurze zawodów przed zawodami;
- klasyfikacja dla najlepszego 16-latka (nagroda im. Pawła Czapiewskiego) oraz najlepszej 16-latki
(nagroda im. Mieczysława Ksokowskiego);
- kategoria Najlepszy Strzelczanin i Najlepsza Strzelczanka;
- kategoria Najlepszy Student i Najlepsza Studentka;

9.

Program zawodów:
26/04/2019 (piątek):
18:00-20:00: odbiór pakietów startowych w biurze zawodów – Punkt Informacji Turystycznej na rynku
w Strzelcach Krajeńskich;
27/04/2019 (sobota):
10:00-13:30: rejestracja w biurze zawodów w specjalnie oznaczonym namiocie na rynku w pobliżu
miejsca startu;
10:00-14:15: odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w specjalnie oznaczonym namiocie na
rynku w pobliżu miejsca startu;
15:00: start biegu na dystansie 5 kilometrów;
16:30: dekoracja zwycięzców;
16:45: losowanie nagród wśród zawodników, którzy ukończyli bieg.

10. Postanowienia końcowe:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników
biegu, którzy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas imprezy.
Organizator kategorycznie zakazuje startu pod wpływem alkoholu bądź innych używek
odurzających.
Organizator zapewnia szatnię oraz natrysk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach
Krajeńskich.
Organizator zapewnia miejsce parkingowe przy Parku Miejskim (naprzeciwko Urzędu
Miejskiego).
Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu przysługuje Organizatorowi.
ORGANIZATOR

