
Regulamin Wirtualnej Rywalizacji Miast – 13 września 2020

ORGANIZATORZY:

 Burmistrz Gubina

 Prezydent Suwałk

 Burmistrz Wyszkowa

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 MLLKS BBL Gubin, Ażur - Krzysztof Sawicki 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

 Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie

I. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej.

2. Propagowanie  zdrowego i aktywnego trybu życia.

3. Promocja Gubina, Suwałk i Wyszkowa, jako miast przyjaznych biegaczom.

4. Promocja ww. miast w innych rejonach Polski.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2020 (niedziela) o godz. 10 jednocześnie w 3 lokalizacjach

1) Gubin, stadion miejski Gubin albo Guben 

2) Suwałki, stadion miejski w Suwałkach

3) Wyszków, stadion miejski ul. Kościuszki 54,

na 400 metrowej bieżni.

2. Jednoczesny start w każdej lokalizacji nastąpi o godz. 10:00.

3. Bieg będzie trwał 60 min. Zakończenie nastąpi o godz. 11:00

5. Adres Biura Zawodów w poszczególnych lokalizacjach jest tożsamy z ww. adresami, na których odbędą
się zawody. Biuro zawodów będzie czynne 13.09.2020 w godz. 7:00-9:30.   

III. LIMIT ZAWODNIKÓW, ZASADY RYWALIZACJI I NAGRODY 

1. Limit zawodników dla każdej lokalizacji wynosi 100.

2. Rywalizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

3. Rywalizacja polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu przez wszystkich zawodników w danej
lokalizacji przyjętych do rywalizacji.

4. Jeżeli w poszczególnych lokalizacjach będzie inna liczba zawodników, (np. Suwałki – 95, Gubin – 90,
Wyszków  –  85)  to  do  ostatecznych  wyników  przyjmujemy  85  najlepszych  rezultatów.  Nagrody  za
uczestnictwo w zawodach otrzymają wszyscy zawodnicy, niezależnie czy ich wynik został uwzględniony w
rywalizacji.

5.  Każdy zawodnik  otrzyma:  numer  startowy,  pamiątkowy medal  za  udział  w zawodach  i  dodatkowy
gadżet.

6. Każda lokalizacja otrzyma pamiątkowy puchar za zajęcie miejsca 1-3.

7. Najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka z danej lokalizacji otrzyma pamiątkowy puchar.

IV. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA

1. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 16 lat. Osoby,
które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat, zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia organizatorom
pisemnej zgody rodziców  lub opiekunów – zgodnie z załączonym formularzem „Pozwolenia dla osoby
niepełnoletniej”. Pozwolenia będą zbierane podczas procesu weryfikacji w Biurze Zawodów podczas obioru
pakietu startowego.



2. W zawodach obowiązuje limit zawodników – 100 dla każdej lokalizacji – przy czym o nadaniu numeru
startowego decyduje kolejność dokonania płatności.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł w terminie 7
dni od dokonania rejestracji. Po upływie 7 dni, jeśli opłata nie zostanie dokonana zawodnicy są usuwani z
listy startowej.

4. Wpłata jest dokonywana w formie przelewu bankowego w systemie STS Timing bezpośrednio poprzez
rejestrację na stronie www.sts-timing.pl

5.  Zgłoszenia  zostaną  uruchomione  pod  linkiem  https://zapisy.sts-timing.pl/650/  .   Zakończenie  zapisów
nastąpi 01.09.2020 o godzinie 23:59 albo po wyczerpaniu limitu miejsc.

6.  Rejestrację  internetową  i  obsługę  zawodów  prowadzi  firma  STS-Timing.  Wypełnienie  Formularza
Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7.  Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  zawodach  muszą  zostać  zweryfikowani  w  Biurze  Zawodów.
Weryfikacja następuje na podstawie:                                     

 dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

 potwierdzenia wygenerowanego przy rejestracji na stronie www.sts-timing.pl lub wypełnionego  w
dniu zawodów, złożonego podpisanego „Oświadczenia uczestnika zawodów” do wypełnienia na
miejscu, w przypadku osób niepełnoletnich złożonego „Pozwolenia dla osoby niepełnoletniej”. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub jego przerwania bez podania powodów.

8.  Organizator  nie  ubezpiecza  zawodników  na  czas  zawodów.  Każdy  uczestnik  jest  zobowiązany
do  podpisania  oświadczenia  o  znajomości  regulaminu.  Podpisując  oświadczenie  wyraża  tym  samym
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego  w  bezpieczne  miejsce,  personelowi  medycznemu  i  przedmedycznemu  działającemu
w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości,  że udział  w biegu wiąże się  z  wysiłkiem
fizycznym i  pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia  obrażeń ciała i  urazów fizycznych
(w tym śmierci),  a  także  szkód  i  strat  o  charakterze  majątkowym.  Ponadto,  z  udziałem w  zawodach
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

9.Podpisanie  oświadczenia   o  znajomości  regulaminu  oznacza,  że  Uczestnik  rozważył  i  ocenił  zakres
i  charakter  ryzyka wiążącego się  z  udziałem w zawodach, startuje  dobrowolnie i  wyłącznie  na własną
odpowiedzialność.

10.  Decyzje  obsługi  medycznej  dotyczące  kontynuowania  biegu  podczas  imprezy  są  ostateczne  i
nieodwołalne.

9.  Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu  oraz  instrukcji
i nakazów wydawanych przez Organizatora.

10.  Zapisując się  do udziału  w zawodach,  uczestnik  akceptuje  niniejszy regulamin i  wyraża  zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi  nieodpłatnej  licencji  na  wykorzystanie  go  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  w  tym:
utrwalania  i  rozpowszechniania  w  dowolnej  formie  oraz  wprowadzanie  do  pamięci  komputera,
wykorzystania  do  promocji  i  organizacji  imprez  przez  Organizatora,  udostępniania  sponsorom  oraz
partnerom  biegu   na  promocyjnych  materiałach  drukowanych  Organizatora,  w  prasie,  na  stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

11.  Uczestnik  wyraża  także  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  dla  potrzeb  związanych
z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo
wglądu do treści jego danych  oraz ich poprawiania

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek  sportowych.  Zasłanianie  numeru  startowego  w  części  lub  w  całości  lub  jego  modyfikacja



(obcinanie,  zaginanie,  itp.)  jest  zabroniona  pod  karą  dyskwalifikacji.  Zawodnik  na  mecie  bez  numeru
startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

2. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

3.  Ze  względów bezpieczeństwa zabroniony jest  udział  osób poruszających się  na rowerach, wrotkach,
rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów,
które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 

4. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

5. Do 31.08.2020 (data) organizator może dokonać zmiany regulaminu.

6.  W  sprawach  spornych  i  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie,  „rozstrzygający  głos”  należy  do
organizatora.


