REGULAMIN
„XXII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE”
MIELEC, 7 PAŹDZIERNIKA 2016R.

1. CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja miasta Mielca i regionu.
2. ORGANIZATOR
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, 39-300 Mielec
ul. Solskiego 1, tel. 17 788 5007, 507 093 980, lksmielec@interia.pl
www.mielecbiega.pl
3. PARTNERZY
Gmina Miejska Mielec
Powiat Mielecki
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
4. TERMIN I MIEJSCE
7 października 2016r. godz. 16.50
Stadion Miejski w Mielcu, ul. Solskiego 1 (trybuna od ul. Kusocińskiego)
Biuro zawodów czynne od godz. 15.00 (kabina sędziowska na tarasie stadionu)
5. PROGRAM ZAWODÓW
16.50 -

otwarcie zawodów

17.00 -

100m dziewcząt

roczniki 2010 i młodsi

17.05 -

100m chłopców

roczniki 2010 i młodsi

17.10 -

300m dziewcząt

roczniki 2009/2008

17.15 -

300m chłopców

roczniki 2009/2008

17.20 -

500m dziewcząt + nauczyciele

roczniki 2007/2006

17.25 -

500m chłopców

roczniki 2007/2006

17.30 -

500m dziewcząt

roczniki 2005/2004

17.35 -

500m chłopców

roczniki 2005/2004

17.45 -

800m dziewcząt + nauczyciele

rocznik 2003

17.50 -

800m chłopców

rocznik 2003

17.55 -

800m dziewcząt

roczniki 2002/2001

18.00 -

800m dziewcząt

roczniki 2002/2001

18.10 -

dekoracja dzieci i młodzieży wg kolejności rozgrywanych biegów

19.30 -

3 km - Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.45 -

dekoracja biegu głównego
losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów
młodzieżowych

6. UCZESTNICTWO
W biegu głównym na 3km mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 16 lat. Osoby
które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę na udział
w zawodach od rodzica lub opiekuna prawnego z jego podpisem i numerem PESEL.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani
w biurze zawodów:
o 6 października w godz. 18:00-20:00 - biuro zawodów - kabina sędziowska na
tarasie.
o 7 października w godz. 15:00-18:00 - biuro zawodów - kabina sędziowska na
tarasie.
W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy po okazaniu dokumentu
ze zdjęciem i podpisaniu oświadczenia o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do biegania. Pobranie pakietu
startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Pakiet startowy zawiera: numer startowy z chipem, agrafki, koszulkę techniczną.

Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet
startowy.
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową
wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.
W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni, pod
warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.
7. ZGŁOSZENIA
W biegu głównym obowiązują zgłoszenia:
o do 5 października 2016r. drogą elektroniczną poprzez stronę
http://timekeeper.pl/zawody/ , http://mielecbiega.pl/
o 6 października 2016r. w biurze zawodów w godz. 18:00-20:00
o 7 października 2016r. w biurze zawodów w godz. 15:00-18:00
Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która dokonała opłaty startowej.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów z przyczyn
niezależnych od organizatora.
W biegach młodzieżowych należy pobrać kartki startowe od organizatora (różne
kolory dla poszczególnych biegów w biurze zawodów (kabina sędziowska na tarasie
stadionu od ul. Kusocińskiego).
8. OPŁATA STARTOWA
Dla uczestników biegu głównego 3km:
o 15zł - przy wpłacie na konto do dnia 31 sierpnia 2016r.
o 20zł - przy wpłacie na konto do dnia 5 października 2016r.
o 35zł - w biurze zawodów w dniach 6-7 października 2016r.
Opłaty uiszczać można on-line lub na konto:
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, ul. Solskiego 1
konto bankowe: Bank BPH S.A. 79 1060 0076 0000 3200 0114 0973
tytuł przelewu: opłata startowa (imię i nazwisko zawodnika)

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie
ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać
dane wszystkich zgłoszonych osób.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury, prosimy o kontakt przed zawodami.
9. KLASYFIKACJE
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn
o K, M - 16

16-19 lat

roczniki 2000-1997

o K, M - 20

20-29 lat

roczniki 1996-1987

o K, M - 30

30-39 lat

roczniki 1986-1977

o K, M - 40

40-49 lat

roczniki 1976-1967

o K, M - 50

50-59 lat

roczniki 1966-1957

o K, M - 60

60 +

roczniki od 1956

Klasyfikacje dodatkowe:
o Najlepszy mieszkaniec powiatu mieleckiego (30+) kobiet i mężczyzn
o Najstarszy mieszkaniec powiatu mieleckiego kobiet i mężczyzn
10. NAGRODY
za miejsca I-IV w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne
(Im. - 600zł, IIm. - 400zł, IIIm. - 300zł, IVm. - 200zł).
za miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne
(tylko obywatele Polski) (Im. - 200zł; IIm. - 150zł; IIIm. - 100zł).
za miejsca I-III w klasyfikacji najlepszy mieszkaniec powiatu mieleckiego (30+),
nagrody pieniężne (Im - 100zł; IIm. - 100zł; IIIm. - 100zł).
dla najstarszego mieszkańca powiatu mieleckiego kobiet i mężczyzn - 100zł.
zawodnicy którzy zajmą I - IV miejsce w klasyfikacji generalnej biegu głównego
3km, nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
pierwszych 200 zawodników otrzyma pamiątkowy medal.

w biegach młodzieżowych oraz w biegach dla przedszkolaków statuetki za
miejsca I-VI oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
Punktacja zespołowa:

Szkoły Podstawowe:

I-III m - puchary

Gimnazja:

I-III m - puchary

Punktacja dla szkół:
I m (– 1 pkt), II m (– 2 pkt), III m (– 3 pkt), itd
Do punktacji zespołowej liczy się sześciu najlepszych zawodników/zawodniczek
danej szkoły z każdego biegu – za udział nauczyciela w biegu szkoła uzyskuje
dodatkowe 10 pkt., które zostaną odjęte od punktacji ogólnej.
Szkoły, które nie będą miały pełnego składu osobowego nie będą brane pod
uwagę do punktacji drużynowej. /SP – sześć biegów; Gimnazja – cztery biegi/
11. UWAGI
Bieg organizowany w ramach cyklu biegów Grand Prix w Widłach Wisły i Sanu.
Trasa biegów – start i meta na stadionie (nawierzchnia Mondo - stadion,
asfaltowa i kostka brukowa - dotyczy biegu głównego 3km.
Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
Uczestnicy biegu głównego biegną w koszulkach technicznych.
Zawody nie są ubezpieczone, za ubezpieczenie zawodników odpowiadają
zgłaszające szkoły, organizacje i kluby.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas zawodów.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Szatnie/przebieralnie: Stadion Miejski w Mielcu, od ul. Kusocińskiego
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i jego
ostatecznej interpretacji.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona.

Mielec, dn. ……………………………………..
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
.............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.............................................................................................................................
(PESEL)

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu głównym 3km
Oświadczam, że mój aktualny stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w biegu głównym
„XXII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych” na dystansie 3 km w dniu 07.10.2016 r.
Startuje w biegu na własną odpowiedzialność. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności
organizatorów biegu na wypadek zranień, utraty zdrowia lub życia. Oświadczam, że zapoznałem/am
się z regulaminem biegu i akceptuję zawarte w nim zapisy.
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133),
przez Organizatora do celów organizacyjnych

..............................................
(podpis)

Mielec, dn. ……………………………………..
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
.............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.............................................................................................................................
(PESEL)

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu głównym 3km
Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w biegu głównym „XXII Ogólnopolskich Biegów
Ulicznych” na dystansie 3 km w dniu 07.10.2016 r., oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań
do uczestnictwa dziecka w biegu.
Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam zgodę na jego czynny udział w ww. imprezie i ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów biegu na wypadek
zranień, utraty zdrowia lub życia.
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133),
przez Organizatora do celów organizacyjnych.

..............................................
(podpis)

