REGULAMIN
8 „Bieg z Policją”
Góra - 26 sierpnia 2017 r.

8 Bieg z Policją
8 Mistrzostwa Polski Policjantów na 10 km
1. CEL IMPREZY:
- popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
- integracja sympatyków uprawiających biegi uliczne
- promocja Policji
2. ORGANIZATORZY:
- Komenda Powiatowa Policji w Górze
- Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze
- Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
- Grupa Inicjatywy Turystycznej SEZESKO
3. TERMIN I MIEJSCE:
26.08.2017r. (sobota) start o godz. 1600
Start – ul. Mickiewicza
Meta na stadionie (bieżnia) – OKF ul. Sportowa 1
4. TRASA:
- dystans 10 km (4 pętle ulicami miasta)
- trasa posiada atest PZLA
- nawierzchnia 100% asfalt/bieżnia
- oznaczenie trasy, co 1 kilometr
- na trasie przewidywany punkt z wodą do picia
- elektroniczny pomiar czasu (chip)
5. UCZESTNICTWO:
 Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do 26 sierpnia 2017 roku ukończą
18 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w
biurze zawodów numer startowy.
 Osoby w wieku 16-18 lat (które do dnia biegu tj. 26 sierpnia 2017 nie osiągnęły
pełnoletniości a ukończyły 16 rok życia) zobowiązane są do posiadania pozwolenia
na udział od rodziców lub opiekunów prawnych z ich podpisem. Warunkiem
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów
- Organizator ustala limit 400 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę,
która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista startowa zostaje
zamknięta. Liczba zawodników może ulec zwiększeniu. Informacje będą
przekazywane na bieżąco na stronach internetowych biegu.
 W biegu mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, pełnoletnie poruszające się na
wózkach handbike. Ze względów organizacyjnych limit osób startujących na
wózkach wynosi 20 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są do używania kasku

ochronnego.
6. ZGŁOSZENIA:
- przez Internet link na stronie www organizatora – www.biegzpolicja.pl,
www.maratonypolskie.pl
- bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa (Arkadia) – Powiatowy Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Górze, ul. Szkolna 2a.
Biuro będzie czynne w dniu zawodów 26.08.2017r. od godziny 1200 – 1500. W przypadku
dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich
zainteresowanych.
Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich
następstw.
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla
potrzeb biegu i organizatora.
Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się wraz z dowodem osobistym lub
paszportem służącym weryfikacji tożsamości i przynależności do kategorii wiekowej.
Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie
dokumentów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
7. OPŁATA STARTOWA:
Płatna na konto:
Fundacja Pomocy Szkole
im. E. Machniewicza
56-200 Góra, ul. Szkolna 1

83 8669 0001 2012 0120 2362 0013 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Góra
Tytuł wpłaty: startowe i imię i nazwisko startującego
(wpłata przelewem na konto w terminie umożliwiającym zaksięgowanie jej na rachunku
organizatora do dnia 22.08.2017 r.)
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:
- 40 złotych do 01.07.2017 r.
- 50 złotych od 02.07.2017r do 31.07.2017 r.
O wysokości wpłaconej kwoty decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora
Po tym terminie opłata wynosi 60 złotych i będzie można ją dokonać również gotówką w
biurze zawodów w dniu imprezy.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 5 sierpnia 2017 otrzymają numer
startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.
Udział w kategorii handbike jest nieodpłatny. Organizator nie dopuszcza udziału osób
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8. KLASYFIKACJE:
- handbike indywidualna kobiet i mężczyzn
- generalna kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3)
- klasyfikacja Mistrzostw Polski Policjantów (odrębny regulamin) – dotyczy: policjantów,
emerytów policyjnych i pracowników Policji.
- klasyfikacja generalna członków NSZZ Policjantów (miejsca 1-3, kobiety i mężczyźni)
- klasyfikacja generalna członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (miejsca
1-3, kobiety i mężczyźni)
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

Mężczyźni: generalna i w kategoriach wiekowych :
M-16 (2001-1998)
M-20 (1997-1988)
M-30 (1987-1978)
M-40 (1977-1968)
M-50 (1967-1958)
M-60 (1957-1948)
M-70 (1947 i starsi

Kobiety: generalna i w kategoriach wiekowych:
K-16 (2001-1998)
K-20 (1997-1988)
K-30 (1987-1978)
K-40 (1977-1968)
K-50 (1967-1958)
K-60 (1957 i starsze
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W przypadku kategorii Mistrzostw Polski Policjantów, członków IPA oraz NSZZ
Policjantów obowiązuje ważny dokument zaświadczający o zatrudnieniu i
przynależności do organizacji/związku (np. legitymacja/potwierdzenie/opłacona
składka za 2017 rok). Organizator nie dopuszcza możliwości słownego potwierdzenia
przynależności do organizacji/zawiązku przez inną osobę ( kolegę/znajomego) w biurze
zawodów.
9. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- I miejsce (nagroda finansowa, puchar i dyplom)
- II miejsce (nagroda finansowa, puchar i dyplom)
- III miejsce (nagroda finansowa, puchar i dyplom)
Klasyfikacja kategorii wiekowych K i M
- I miejsce (statuetka)
- II miejsce (statuetka)
- III miejsce (statuetka)
Klasyfikacja handbike – miejsca 1-3 puchar i nagrody rzeczowe
Rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn – kat. open
- nagroda finansowa
Wysokość nagród finansowych zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 12.08.2017r.
Nagrody finansowe będą wypłacane w walucie polskiej. Zdobywcom nagród zostanie
potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma
obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownych
druków wymaganych przepisami prawa..

W klasyfikacjach generalnej i wiekowej nagrody nie dublują się.
Zawodnik, który zostanie sklasyfikowany w kategorii generalnej (miejsca 1-3), nie będzie
klasyfikowany w swojej kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następujących w
kolejności w kategorii wiekowej.
Zawodnicy otrzymają pakiet startowy. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma
pamiątkowy, specjalnie przygotowany na te okazję medal. Organizatorzy zapewniają medale
na mecie dla osób objętych limitem zapisów. Pozostałe osoby dopuszczone do biegu
otrzymają medal drogą pocztową.
Komunikaty końcowe będą dostępne w Internecie na stronach internetowych organizatorów.
Dla wszystkich uczestników przewidywany jest posiłek regeneracyjny po zakończeniu
biegu. Organizator czyni starania, aby pozyskać nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród
wszystkich uczestników biegu. Regulamin losowania zostanie ogłoszony w dniu zawodów.
10. OBSŁUGA SPORTOWA:
- nad regulaminem i sprawnością czuwa Sędzia Główny
- Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety
- między startem i metą biorący udział w biegu – pod karą dyskwalifikacji – nie może
korzystać z pomocy innych osób, za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej
- Sędzia główny ściśle współpracuje z Dyrektorem Biegu
- rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora
- pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę zewnętrzną
11. OBSŁUGA MEDYCZNA:
- punkt medyczny będzie wystawiony na trasie biegu.
- w szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza jest
ostateczna
12. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy
- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:








Warunkiem udziału w biegu jest:
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także na
zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych; telewizyjnych;
internetowych; formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów
na adres e-mail zawodników informacji dotyczących biegu.
o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo. Poprzez zaakceptowanie regulaminu uczestnik
udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie
zapisu utrwalonego wizerunku, publikowanie i zamieszczanie na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach oraz w prasie, a także emisji w
przekazach radiowych i telewizyjnych.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na
terenie biegu,
Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, decydując w sprawach organizacyjnych,
bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych
Dostarczone przez organizatora numery należy umieścić z przodu na odzieży
Zawodnik zobowiązany jest do odebrania w Biurze Zawodów „chipa” i zwrotu jego
po biegu. W trakcie biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać „chip”

przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki. Posiadanie „chipa”
oraz właściwe zamocowanie jest warunkiem sklasyfikowania zawodnika.
 W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy (przebiegnięcie po
innej niż wyznaczona trasa) uczestnikowi zostanie odebrany numer startowy a
zawodnik nie będzie klasyfikowany oraz nie otrzyma medalu
 Organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników, szatnie na zasadzie worków,
toalety i prysznice (hala Arkadia – biuro zawodów), oraz wodę do picia na trasie
biegu.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione
 Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie
 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
 W przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w
wysokości 100zł. Pisemne protesty przyjmować i rozstrzygać będzie Dyrektor
Biegu. Decyzje Dyrektora są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30
minut od zakończenia biegu.
 Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 Obowiązuje limit czasowy 1,5 godziny na pokonanie trasy biegu.
 Integralną częścią regulaminu są załączniki nr 1 i 2.
14. Uczestników Mistrzostw Polski Policjantów dodatkowo obowiązuje regulamin
8 Mistrzostw Polski Policjantów.
15. Uczestników biegu „ KOMISARZ LEW I „ MALUCHY „ obowiązuje odrębny
regulamin.

Dyrektor Biegu
Stanisław Borawski
(podpis na oryginale)

Załącznik nr 1 do Regulaminu 8 Biegu z Policją

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/-y1

Imię i nazwisko

Legitymująca/-y się aktualnym dowodem osobistym/paszportem 1
Seria i numer

Spełniając warunki dokonywania zgłoszenia do uczestnictwa w 8 Biegu z Policją
oświadczam, że:
1. zapoznałam/-em1 się z Regulaminami dotyczącymi zwodów sportowych
organizowanych w 2017 r. pod nazwą Bieg z Policją/Mistrzostwa Polski Policjantów,
2. znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia,
nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu. Tym
samym akceptuję regulamin mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyk
zdrowotnych wynikających z charakteru imprezy sportowej.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu biegu:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z organizacją
i przeprowadzeniem imprezy sportowej pod nazwą Bieg z Policją
2. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz udzielam
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
miejscowość

dd/mm/rrrr

dnia

Podpis zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie tożsamości

1

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu 8 Biegu z Policją

UPOWAŻNIENIE
Do odbioru pakietu startowego1 8 Biegu z Policją
Niniejszym udzielam upoważnienia Pani/u2

Imię i Nazwisko

Legitymującej/-mu2 się aktualnym dowodem osobistym/paszportem
Seria i numer

Do odbioru mojego pakietu startowego:
Numer startowy
Data urodzenia

dd/mm/rrrr

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy
Miejscowość

Miejscowość

dnia

dd/mm/rrrr

Podpis osoby udzielającej upoważnienia zgodny ze wzorem na
dokumencie tożsamości

Integralnym załącznikiem do niniejszego upoważnienia jest:
 Kserokopia ważnego dowodu osobistego/paszportu2 osoby udzielającej upoważnienia
ze wzorem własnoręcznego podpisu, poświadczona za zgodność z oryginałem
 Podpisany przez osobę udzielającą upoważnienia oryginał oświadczeń, stanowiących
załącznik nr 1 do Regulaminu 8 Biegu z Policją.
1

Numer startowy z agrafkami do mocowania na koszulce, kupony oraz pakiety upominków i gadżetów
przygotowane przez Organizatora i sponsorów
2
Niepotrzebne skreślić

