REGULAMIN
„GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!”

I.

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

II.

SPONSOR:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

III.

IV.

CEL:


Propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegania,



Promowanie marki GAZ-SYSTEM S.A. wśród mieszkańców Miasta,



Integracja mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek,



Realizacja kalendarza MOSiR.

TERMIN I MIEJSCE:
17.09.2017 r. Kędzierzyn-Koźle
start/meta – parking przed Halą Sportową „Śródmieście:, al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle
godz. 11.00 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
godz. 12.15 BIEG GŁÓWNY
Program minutowy imprezy:
godz.11.00 start biegu dzieci rocznik 2011 i młodsze - przedszkolaki DZ/CH
godz.11.10 start biegu dzieci rocznik 2010 - 2009 DZ/CH
godz.11.20 start biegu dzieci rocznik 2008 - 2007 DZ/CH
godz.11.30 start biegu dzieci rocznik 2006 - 2005 DZ/CH
godz.11.45 start biegu dzieci rocznik 2004 i starsi DZ/CH
godz.12.15 start biegu głównego
godz.13.15 dekoracja zwycięzców
Godziny startu dzieci mogą ulec zmianie.

V.

OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa do 12.09.2017 r. wynosi 10,00 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić na konto:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
PEKAO Bank Pekao S.A
nr konta: 46 1240 1659 1111 0010 6369 8696
z dopiskiem „GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!”, imię i nazwisko Zawodnika
(osoba, która dokona opłaty po 12 września 2017 r. zobowiązuje się do przedstawienia
w Biurze Biegu dowodu wpłaty)
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Opłata startowa musi znaleźć się na koncie Organizatora do dnia 13.09.2017 r. Za datę
wzniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Organizatora.



Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika Biegu, w przypadku rezygnacji
uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.



Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: numer startowy, koszulka,
posiłek regeneracyjny, medal po ukończonym biegu.

VI.

TRASA BIEGU GŁÓWNEGO:
Dystans 5 km o nawierzchni gruntowej i chodnikowej na terenie za Halą Sportową „Śródmieście” i Krytą
Pływalnią w Kędzierzynie-Koźlu. Trasa biegu składa się z dwóch pętli po 2,5 km. Bieg odbywa się przy
otwartym ruchu pieszym i rowerowym. Na trasie znajduje się podbieg o nachyleniu ok. 35-40 stopni.
Trasa biegu głównego zaznaczona kolorem niebieskim
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VII.

POMIAR CZASU:
W czasie Biegu Głównego będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów
umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce
piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym wypadku Organizatorzy
nie gwarantują prawidłowości pomiaru czasu.

VIII.

ZGŁOSZENIA:
BIEG GŁÓWNY – drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej
www.maratonypolskie.pl lub http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/404/bieg-gaz-system-na-piatke.htm do
12.09.2017 r. lub w dniu zawodów do godz. 11.30. Weryfikacja Zawodników, wydawanie nr startowych
odbędzie się w Biurze Zawodów: 17.09.2017 r. (niedziela) - od godz. 9.30 do 11.30, parking przed Halą
Sportową „Śródmieście” al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle.
Uczestnicy biegu, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat mogą brać udział w biegu wyłącznie
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1, do pobrania na stronie
www.mosirkk.pl).
BIEG DZIECI – Dzieci i młodzież naszej gminy prosimy o zgłaszanie się po numery startowe wraz
ze zgodą rodziców do Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych znajdującego się w Hali
Sportowej „Śródmieście” al. Jana Pawła II 29, pok. nr 7; w godz. 8.00-14.00 od 07.09.2017 r. do
15.09.2017 r. Karty zgłoszeń można pobierać ze strony internetowej: www.mosirkk.pl oraz w dniu
zapisów w wyznaczonym namiocie Organizatora. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1, do pobrania na stronie www.mosirkk.pl).
W dniu zawodów w Hali Sportowej „Śródmieście” al. Jana Pawła II 29, od godz. 9.30 do godz. 10.40
(dolny hol w Hali Sportowej „Śródmieście)
Udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny.
Wszelkie informacje: tel./fax 77 472 54 80/81
informacje na stronie: www.mosirkk.pl,
pytania: sport@mosirkk.pl

IX.

KLASYFIKACJA:
Przewidywana ilość uczestników w biegu głównym to 300 osób. W przypadku większej ilości
Zawodników Organizator nie zapewnia pakietu startowego.
BIEG GŁÓWNY:
Kobiety – OPEN
Mężczyźni – OPEN
kategoria sprawni inaczej M i K /za okazaniem zaświadczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności/
BIEG DZIECI:
kategorie wiekowe:
D/CH rocznik 2011 i młodsze 80 m
D/CH rocznik 2010 - 2009

150 m

D/CH rocznik 2008 - 2007

300 m

D/CH rocznik 2006 - 2005

400 m

D/CH rocznik 2004 - 2002

800 m
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X.

NAGRODY:
BIEG GŁÓWNY:


W klasyfikacji K/M - puchary za miejsca I-III i nagrody ufundowane przez GAZ-SYSTEM S.A.



Wszyscy

Uczestnicy,

którzy

ukończą

bieg

otrzymują:

medal

pamiątkowy

po przekroczeniu linii mety.
.BIEG DZIECI:

XI.



Wszyscy Uczestnicy Biegu Dzieci otrzymują pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety.



Zawodnicy zajmujący I-III miejsca statuetki i nagrody ufundowane przez GAZ-SYSTEM S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1)

Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy.

2)

Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy.

3)

Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora.

4)

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.

5)

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

6)

W klasyfikacji osób niepełnosprawnych o zwycięstwie zawodnika decyduje osiągnięty wynik
sportowy podczas Biegu.

7)

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8)

Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „GAZ-SYSTEM
NA PIĄTKĘ !”.

9)

Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do 15 min. po zakończonym biegu u Organizatora
w każdej kategorii wiekowej. Po tym czasie protesty dotyczące biegu nie będą rozstrzygane.

10) Organizator zapewnia depozyt w Biurze Zawodów, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić
swoje rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie
okazanego numeru startowego do godz. 14.00. Organizator nie odpowiada za pozostawione
w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty.
11) Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie podczas trwania biegu.
12) W

Biegu

mogą

uczestniczyć

tylko

osoby

nieposiadające

przeciwwskazań

zdrowotnych

i lekarskich.
13) Uczestnik Biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
14) Organizator
nie

pokrywa

zapewnia

Uczestnikom

kosztów

medycznych

opiekę
lub

medyczną
kosztów

w

trakcie

transportu

imprezy.

związanych

z

Organizator
obecnością

lub uczestnictwem w Biegu.
15) Prysznice dla Uczestników Biegu dostępne będą w Hali Sportowej „Śródmieście”.
16) Dopuszcza się dublowanie Zawodników podczas trwania Biegu.
17) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu Biegu Głównego.
18) Kategoria jest uznana, jeśli w danej kategorii wystartuje min. 3 Zawodników.
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19) Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
20) Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
21) Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
22) Numery startowe będą wydawane w Biurze Biegu razem z pakietem startowym.
23) Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
24) Na trasie będą ustawieni Sędziowie w koszulkach z napisem SĘDZIA.
25) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z Biegu w celach promocyjnych „GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!”.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu
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