REGULAMIN
„Razem Bieg Charytatywny dla Tymona”
19.05.2018 r.
I. CEL IMPREZY
1. Pomoc dla 5-letniego Tymona poprzez zbiórkę środków na specjalistyczny sprzęt
medyczny
ułatwiający
codzienne
funkcjonowanie
i
rehabilitację
niepełnosprawnego chłopca.
2. Integracja środowiska biegaczy pełno i niepełnosprawnych oraz zawodników
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako formy aktywności ruchowej
i pro-zdrowotnej.
4. Promocja działalności sportowej Stowarzyszenia biegamyrazem.pl, OPEC Sp. z
o.o., Gdyńskiego Centrum Sportu.
5. Propagowanie walorów turystycznych Gdyni.
II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Klub Sportowy Biegamyrazem.pl, Miasto Gdynia, OPEC Sp. z o.o., .
III. PATRONAT
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
IV. TERMIN
19.05.2018r. godz. 11.30.
V. PROGRAM MINUTOWY
11:30 Otwarcie zawodów
- podpisanie listy startowej,
- powitanie zawodników,
- opisanie zasad i tras zawodów
- szkolenie dla osób wspierających zawodników poruszających się na wózkach
inwalidzkich
12:00 Start sztafet.
13:00 Start biegu na 5 km
14:00 Dekoracja najlepszych biegaczy i uczestników sztafet.
15:00 Zakończenie zawodów.
VI. KONKURENCJE
W programie zawodów przewidziano dwie konkurencje:

1. Bieg sztafetowy z udziałem osób poruszających się na wózkach oraz osób
zdolnych do samodzielnego biegu na dystansie 2 km (4 x 500 m) w następującej
kolejności: osoba na wózku, biegacz, osoba na wózku, biegacz. Zawodnicy
poruszający się na wózkach mogą pokonać trasę indywidualnie lub z pomocą
osób pchających wózki.
2. Bieg główny na dystansie 5 km.
VII. MIEJSCE IMPREZY
Aleja Topolowa, Bulwar Nadmorski im, Feliksa Nowowiejskiego i Park Rady Europy w
Gdyni.
VIII. TRASA ZAWODÓW
1. Sztafeta mieszana. Start, meta oraz strefa zmian zlokalizowane są na alei
Topolowej, na przedłużeniu ulicy Armii Krajowej (w najszerszym miejscu alei).
Pętla odcinka sztafety wiedzie chodnikiem na około pasa zieleni. Trasa nie
posiada atestu PZLA.
2. Bieg na dystansie 5 m. Start zlokalizowany jest na Bulwarze, ok. 100 m od
budynku restauracji „Browar Port Gdynia” w stronę Gdyni Redłowo. Meta
znajduje się na alei Topolowej na przedłużeniu ul. Armii Krajowej, Trasa
PARKRUN GDYNIA. Trasa nie posiada atestu PZLA.
IX. ZAPISY
1. Zgłoszenia zawodników do biegu na stronie www. Sts-iming.pl
2. Limit zawodników – bieg 5 km – 450 opłaconych zawodników.
3. Limit zawodników – sztafeta – 40 sztafet po czterech zawodników (dwie osoby
startujące na wózkach inwalidzkich i dwóch biegaczy).
4. Dopuszcza się start nieklasyfikowany osób wspierających zawodników
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
5. Biuro zawodów, odbiór pakietów będzie czynne 18.05.2018r. w godz. 16:00
-20:00.
W kasie nr 2" na Stadionie Miejskim w Gdyni.
6. Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach
rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora,
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza
wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres mailowy Organizatora –
biegamyrazem.gdynia@gmail.com, przy czym wycofanie zgody na
wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją biegu
uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.
7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego
wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją
Biegu i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub
materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora.
Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w
szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na

wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda
na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.
X. WPISOWE
1. Opłata wpisowa minimum 20 zł – zostanie w całości przeznaczona dla Tymona
na sprzęt niezbędny do jego rehabilitacji. Opłaty należy dokonać na konto
podane na stronie zapisów. Organizatorzy nie przyjmują wpłat gotówkowych.
2. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy:
a) poniżej 16 roku życia
b) powyżej 16 roku życia posiadający legitymację osoby niepełnosprawnej
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanej
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy nie mają
przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu
wytrzymałościowego, którzy zgłoszą swój udział i zostaną wpisani na listę
startową zgodnie z postanowieniami punktu IX niniejszego Regulaminu.
2. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego,
oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez
Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze
Zawodów, a osoby z niepełnosprawnością dodatkowo legitymację osoby
niepełnosprawnej opisaną w punkcie IX.2
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. W Biegu mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone 12 lat.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb zabezpieczających
trasę biegu z ramienia Organizatora.
6. Zawodnicy startujący na wózkach inwalidzkich mogą korzystać podczas
zawodów z pomocy wolontariuszy. (wolontariusze mogą pchać wózki)
XII. KLASYFIKACJA
W Biegu prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn.
2. Klasyfikacja generalna kobiet.
3. Klasyfikacja generalna młodzieży – dziewczęta do lat 16 (według rocznika)
4. Klasyfikacja generalna młodzieży – chłopcy do lat 16 (według rocznika)
Zawodnicy sztafety drużyn mieszanych, czyli biegacze i osoby poruszające się na
wózkach, nie są klasyfikowane – sam udział jest traktowany jako zwycięstwo.
XIII. NAGRODY i WYRÓZNIENIA
Po zakończeniu Biegu zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i
wyróżnienia:
1. Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej - kobiet i mężczyzn –
zawodnicy na wózkach.
2. Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej - kobiet i mężczyzn.

3. Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji biegu młodzieżowego –
dziewczęta
i chłopcy.
4. Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników
sztafety i biegu
XIV. INNE POSTANOWIENIA
1. Obydwie konkurencje odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony, nie zgodny
z wyznaczoną trasą, zostaną zdyskwalifikowani.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu i sztafety rozstrzyga Sędzia Główny,
jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
5. Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy.
6. Organizator biegu zastrzega sobie prawo do zmiany tras, wynikających z
okoliczności niezależnych od organizatora.
7. Protesty dotyczące imprezy można wnieść wyłącznie pisemnie na miejscu
do Biura Zawodów, do godziny 15:00.
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