
Regulamin  I  Biegu  „Biegaj  w  dziczy,  w  Ponurzycy!”  

I. ORGANIZATOR

1) Organizatorem I biegu „Biegaj w dziczy, w Ponurzycy!” jest Fundacja Centrum Edukacji
i  Aktywizacji  Społecznej.  Dane  teleadresowe  organizatora  znajdują  się  na  stronie
www.ceas.edu.pl.

2) I  bieg „Biegaj  w dziczy,  w Ponurzycy!”  jest  częścią  pikniku  rodzinnego pod nazwą
„Ponurzyca  na  Sportowo” organizowanego przez  ww.  fundację  oraz  Fundację  PZU
przy udziale Gminy Celestynów oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1) Bieg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r. w Ponurzycy.

2) Start I  biegu „Biegaj w dziczy, w Ponurzycy!”  nastąpi o godzinie 13:00. Linia startu
zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od uruchomienia startera.

3) Długość trasy: 5, 65 km. Trasa nie posiada atestu PZLA i IAAF. Trasa ustalona została na
podstawie odczytów GPS i organizator zastrzega sobie margines błędu właściwy dla
niespecjalistycznych urządzeń pomiarowych z systemem GPS.

4) Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

III LIMIT CZASU

1) Zawodników  obowiązuje  limit  czasu  wynoszący  1  godziny  i  30  minut  od  strzału
startera. 

2) Zawodnicy, którzy po upływie 1 godzin i 30 minut od strzału startera nie dotrą do
mety,  ale przekroczą już  znacznik  5 kilometra,  otrzymują dodatkowo 10 minut  na
dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na
trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

3) Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie i na mecie biegu.

IV CELE

1) Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3) Promocja Ponurzycy jako miejscowości przyjaznej dla biegaczy.

4) Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

V. UCZESTNICTWO

1) W I biegu „Biegaj w dziczy, w Ponurzycy!” prawo startu mają wyłącznie te osoby, które
najpóźniej do dnia  8 czerwca 2014 roku ukończą 16 lat.

2) Osoby  między  16  a  18  r.ż.  zobowiązane  są  przed  biegiem  dostarczyć  do  Biura
Zawodów zgodę pisemną (do pobrania na stronie Organizatora) od opiekuna na udział
w biegu.

3) Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  biegu  muszą  zostać  zarejestrowani  w  Biurze
Zawodów  (biuro  ulokowane  będzie  na  terenie  starej  szkoły  podstawowej  w

http://www.ceas.pl/


Ponurzycy) lub za pośrednictwem strony internetowej podanej w części regulaminu
dotyczącej zgłoszeń.

4) Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 8 czerwca (niedziela) w godzinach 9.00 - 15.00.

5) W  Biurze  Zawodów  zawodnicy  otrzymują  zestawy  startowe  zawierające  numer
startowy i agrafki.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer
startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

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

8) Organizator zapewnia  jeden zespół ratowników medycznych będących w gotowości
do udzielenia pomocy podczas trwania biegu.

9) Organizator  nie  zapewnia  worków  do  przechowania  ubrań  ani  depozytów
ubraniowych  na  czas  trwania  biegu.  Uczestnikom  biegu  zostanie  udostępniona
możliwość  przechowania  ubrań  w  miejscu  zabezpieczonym  od  wpływu  warunków
atmosferycznych;  z  wyłączeniem  odpowiedzialności  Organizatora  za  pozostawione
tam rzeczy, a w szczególności za ubrania, pieniądze i  przedmioty wartościowe.

10) Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

VI.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  przyjmowane  są:  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie
internetowej www.ceas.edu.pl lub http://timepro.pl/BiegajwdziczywPonurzycy oraz w dniu
zawodów w Biurze Zawodów.

VII.KLASYFIKACJE

1) Podczas  I  biegu  „Biegaj  w  dziczy,  w  Ponurzycy!”  prowadzone  będą  następujące
klasyfikacje:

2) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

Klasyfikacje wiekowe:

K-20 M-20 (rocznik 1996-1985)

K-30 M-30 (rocznik 1984-1975)

K-40 M-40 (rocznik 1974-1965)

K-50 M-50 (rocznik 1964-1955)

K-60 M-60 (rocznik 1954 i 1945)

K-70 M-70 (rocznik 1944 i starsi

3) Podstawą  klasyfikacji  jest  elektroniczny  pomiar.  Brak  odczytu  pojawienia  się
zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4) Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się
na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili uruchomienia startera).

5) Pozostałe  klasyfikacje  odbywają  się  na  podstawie  czasów  rzeczywistych  (netto  –
liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

http://timepro.pl/BiegajwdziczywPonurzycy
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6) W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i
netto.

VIII. NAGRODY

1) Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I -
III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują nagrody. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

IX. OPŁATY

1) Uczestnictwo w I biegu „Biegaj w dziczy, w Ponurzycy!” jest bezpłatne.

2) Wszyscy  uczestnicy  biegu  otrzymują:  numer  startowy.  Pierwszych  100
zarejestrowanych uczestników dodatkowo uprawnionych jest do otrzymania pakietu
regeneracyjnego (napój, posiłek).

IX.  POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1) Bieg  jest  imprezą  sportowo-towarzyską:  mile  widziani  są  uczestnicy  biegu  bez
górnego limitu wieku wraz ze swoimi zespołami dopingującymi .

2) Wszelkie  przebrania  mile  widziane!  W  przypadku  udziału  przynajmniej  trzech
zawodników przebranych odbędzie się głosowanie na najciekawszy strój a zwycięzca
zostanie uhonorowany nagrodą – niespodzianką.

3) W biegu mogą wziąć udział  osoby uprawiające nordic walking.

4) W biegu zabroniony jest udział osób będących pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2) Przebywanie na trasie I biegu „Biegaj w dziczy, w Ponurzycy!”  bez ważnego numeru
startowego  jest  niedozwolone.  Osoby  bez  ważnego  numeru  startowego  będą
usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po
trasie  biegu  na  rowerach,  rolkach,  deskorolkach  oraz  innych  urządzeniach
mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. 

3) 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
paramedycznemu  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.  Podpisanie  oświadczenia  o  znajomości  regulaminu  oznacza,  że  Uczestnik
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje
dobrowolnie  i  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność.  Decyzje  członków  zespołu



opieki  medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.

4) Organizator  zwraca  uwagę  Uczestników  na  wielość  niebezpieczeństw  i  zagrożeń
wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej,  związanych z dużym wysiłkiem
fizycznym,  które  mogą polegać m.in.  na ryzyku utraty  życia  i  zdrowia.  Organizator
zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu „Biegaj  w dziczy,  w Ponurzycy!”
oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej,
w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

5) Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie
organizatorowi  I  biegu  „Biegaj  w  dziczy,  w  Ponurzycy!” W  sprawach  nieujętych
Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu
zostanie  częściowo  lub  w  całości  uznane  za  nieważne  lub  niemożliwe  do
wyegzekwowania  -  wszelkie  inne  postanowienia  (w  całości  bądź  częściowo)
zachowują ważność.


