REGULAMIN IX BIEGU PARTYZANTÓW
DYSTANS 12 KM
I.

TERMIN I MIEJSCE:

Termin:

Bieg odbędzie się 8 czerwca 2019 roku o godz. 1100

Miejsce:

Start o godzinie 1100 spod pomnika na Porytowym Wzgórzu

Meta :

Plac Energii w Parku Rekreacji Zoom Natury ul. Świerdzowa 41,
23-300 Janów Lubelski

Trasa:

Bieg przeprowadzony zostanie leśną trasą z Porytowego Wzgórza (drogą
Kiszczańską) oraz drogą asfaltową.
Wyjazd na miejsce startu o godz. 1000. Organizatorzy zapewniają transport
na miejsce startu oraz parking dla samochodów osobowych.
Trasa będzie oznaczona.

II. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU:
1.
2.
3.
4.
5.

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.
Popularyzacja biegów masowych.
Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Promocja Parku Rekreacji ZOOM NATURY.
Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim.
Promocja MOSiR w Janowie Lubelskim.
Upamiętnienie rocznicy bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu.

6.
7.

III.

ORGANIZATORZY:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
2. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
IV.

HONOROWY PATRONAT:

1. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
2. Gmina Janów Lubelski.
V.

PARTNERZY:

1. Janowski Ośrodek Kultury.
2. ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.
3. Nadleśnictwo Janów Lubelski.
VI.
1.

UCZESTNICTWO:

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:



Dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa w biegu i opłacą wpisowe drogą
elektroniczną (formularz zgłoszeniowy na stronie www.time2go.pl/#zapisy) lub
dokonają zapisu do biegu i opłacą wpisowe osobiście w dniu zawodów.
Ukończyli 16 rok życia i dostarczą oświadczenie od rodziców.


2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ukończyli 18 rok życia i przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do
czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie
o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu
8 czerwca 2019 r.
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
i poleceń Policji, służb porządkowych, organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych
za bieg.
Bieg odbędzie się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność.
Każdy z uczestników biegu zobowiązany jest do przestrzegania Prawa o Ruchu
Drogowym.
Uczestnicy biegu nie mogą opuścić trasy biegu bez uprzedniego poinformowania
organizatora.
Uczestników biegu obowiązują przepisy regulaminu.

VII.

ZGŁOSZENIA I KOSZTY UDZIAŁU:

1.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
www.time2go.pl/#zapisy do dnia 04 czerwca 2019 roku.
2. Wpłaty wpisowego należy dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za
pośrednictwem serwisu Blue Media do dnia 04 czerwca 2019 roku.
3. Wpłaty wpisowego można dokonać również osobiście w biurze zawodów w dniu 8
czerwca 2019 roku w godz. 800 – 1000. Biuro Zawodów mieści się w Janowie
Lubelskim, Park Rekreacji ZOOM NATURY, ul. Świerdzowa i czynne jest w dniu
zawodów od godz. 800.
4. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do 04 czerwca 2019 roku to 20 złotych.
5. Opłata startowa dla osób zgłoszonych od 04 czerwca 2019 roku to 30 złotych (jeśli
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startujących).
6. Uczniowie oraz osoby w kategorii 60+ są zwolnieni z opłaty.
7. Organizator ustala limit biegaczy na 200 osób.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesiona na inną
osobę.
9. Uiszczając opłatę zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb Organizatora.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się
w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800.
VIII. KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety:
K-1
16–19
K–2
20–29
K–3
30–39
K–4
40–49
K–5
50–59
K–6
60+

lat
lat
lat
lat
lat

Mężczyźni:
M-1
16–19
M-2
20–29
M–3 30–39
M–4 40–49
M–5 50–59
M–6 60 +

lat
lat
lat
lat
lat

Dodatkowo kategoria „open” z uwzględnieniem płci osoby startującej.
Zawodnicy nagrodzeni w kategorii „open” nie są wyróżniani w
kategoriach wiekowych.
IX. NAGRODY:
1.

Zwycięzcy w kategorii „open” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary/statuetki.

swoich

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc
1-3 otrzymają puchary/statuetki.
Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
Puchar dla najszybszej Janowianki.
Puchar dla najszybszego Janowiaka.
Pozostałe nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.
Nagrody uzależnione będą od hojności sponsorów.

X. BEZPIECZEŃSTWO/ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy
z uczestników musi posiadać dokument tożsamości.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair-play w trakcie biegu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym
oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe i służby
kierujące ruchem drogowym.
Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby
porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika
(przebiegnięcie
po
innej
niż
wyznaczona
trasa),
uczestnik
zostanie
zdyskwalifikowany.
Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie
wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka
odurzającego.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru
startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie rzeczy wartościowych i osobistych
pozostawionych bez opieki.
4. Organizator ze względu na to, że część trasy biegnie drogą leśną, nie przewiduje
udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
5. Organizator zapewnia szatnie i natryski po biegu (po zawodach uczestnicy mogą
nieodpłatnie wejść na Krytą Pływalnię "Otylia").
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 30 minut po zakończeniu
biegu.
Protesty
rozstrzyga
Dyrektor
Biegu
i
decyzje
Dyrektora
są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
7. Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe wraz
z chipem przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

