Jedyny Oficjalny Bieg Obwodnicą Staszowa
Regulamin
I Organizatorzy i partnerzy:
1. Organizator: Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch – Sprawność – Zdrowie”.
2. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Marszałkowski w Kielcach, BiegamBoLubię Staszów.
3. Patronat honorowy: Starosta Staszowski – Michał Skotnicki, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –
Adam Jarubas.
II Cel:
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej dorosłych i młodzieży szkolnej.
2. Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, rodzinnych, środowiskowych i zawodowych.
3. Promocja powiatu staszowskiego.
III Termin, miejsce i limit czasu:
1. Bieg odbędzie się 14 października 2018 r. w Staszowie.
2. Start biegu nastąpi o godz. 11:00.
3. Start i meta będą zlokalizowane w jednym miejscu (dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym
terminie).
4. Długość trasy: ok. 10 km.
5. Nawierzchnia trasy: asfalt.
6. Trasa będzie oznaczona co 1 km.
7. Uczestników obowiązują przepisy PZLA i niniejszego regulaminu.
8. Uczestników obowiązuje limit czasu na dotarcie do mety wynoszący 90 minut.
IV Uczestnictwo:
1. Prawo do udziału w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 16. rok życia.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego.
3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów ( godzina i miejsce zostanie podane w
późniejszym terminie).
4. W biurze zawodów uczestnicy otrzymają pakiety startowe za okazaniem dokumentu tożsamości.
Niepełnoletni muszą się stawić z opiekunem prawnym.
5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy numery startowe muszą mieć przymocowane z przodu w widocznym
miejscu, oraz posiadać chip do pomiaru czasu. Niestosowanie się będzie karane dyskwalifikacją.
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6. Przebywanie na trasie biegu bez własnego i ważnego numeru startowego jest niedopuszczalne i
niedozwolone. Osoby takie będą usuwane z trasy przez jej obsługę.
V Punkty odżywiania, pomiaru czasu, depozyt:
1. Punkty odżywiania będą zlokalizowane około połowy trasy biegu i za linią mety.
2. Punkty pomiaru czasu będą zlokalizowane na linii start/meta. Mogą również znajdować się na trasie biegu.
3. Depozyt będzie znajdował się w biurze zawodów.
VI Zgłoszenia i opłaty:
1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych:
www.staris.pl oraz www.timekeeper.pl
2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 10 października 2018 r. Po tym terminie będzie można się zapisać tylko
w biurze zawodów w dniu biegu, pod warunkiem wolnych miejsc.
3. Limit zgłoszeń wynosi 200 opłaconych osób. Jednocześnie w przypadku wyczerpania miejsc, organizator
zastrzega sobie prawo na zwiększenie limitu uczestników.
4. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej:
- do 16.09.2018 r. opłata 30 zł,
- 17.09-10.10.2018 r. opłata 50 zł,
- w biurze zawodów opłata 50 zł.
5. Opłaty startowej można dokonać online z profilu rejestracyjnego na stronie www.timekeeper.pl
6. Opłata nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na inną osobę do 30.09.2018 r. W tym celu należy
skontaktować się z organizatorem: poczta@staris.pl.
7. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym lub w Biurze Zawodów i wpływu na
konto Organizatora opłaty startowej.
8. Organizator nie wystawia faktur VAT.
VII Klasyfikacje:
1. Podczas biegu prowadzone będą klasyfikacje:
- OPEN kobiet i mężczyzn
- wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat i 60+
- mieszkańcy powiatu staszowskiego kobiet i mężczyzn
2. Dana klasyfikacja wiekowa obowiązuje od minimum pięciu uczestników. Jeśli jest mniej, zostaje połączona z
najbliższą młodszą kategorią wiekową.
3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Klasyfikacja OPEN odbywa się na
czasu rzeczywistego od strzału startera (brutto), pozostałe wg czasu netto.

podstawie

4. Klasyfikacje nie dublują się.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
VIII Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy za ukończenie biegu otrzymają pamiątkowe medale.
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2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe puchary.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych klasyfikacjach (w
razie takiej ewentualności organizator poinformuje w późniejszym terminie).
IX Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z uczestnictwem w Biegu. Uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie
wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz
transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, przez personel medyczny i paramedyczny, działający 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 startuje
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
4. 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 w związku z organizacją biegu, 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, w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie,
zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Stowarzyszenia, na promocyjnych materiałach drukowanych
Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża
także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez
Stowarzyszenia, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich
poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani
żadnym organizacjom. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu „Jedyny
Oficjalny Bieg Obwodnicą Staszowa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch –
Sprawność – Zdrowie” z siedzibą w Staszowie, ul. Jana Pawła II 14/49.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Uczestnicy są zobowiązani poruszać się trasą biegu wyznaczoną przez organizatora.
7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji
Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach
nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator
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