II Bieg Rychtalaka
o puchar Wójta Gminy Rychtal
REGULAMIN

•

Cel imprezy
• Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu
• Promocja Gminy Rychtal
• Propagowanie zdrowej rywalizacji

•

Organizatorzy
• Urząd Gminy w Rychtalu
• Parafia Rychtal
• NZPISOZ ,,PRIMUS’’ S.C. Rychtal
• Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rychtal
Kontakt:
Urząd Gminy w Rychtalu
63 – 630 Rychtal ul. Rynek 1
tel. 62 7516800
NZPISOZ ,,PRIMUS” S.C.
63-630 Rychtal Rynek 4
Tel. 62 7816009

•

Termin i miejsce
• Bieg odbędzie się 26 sierpnia 2017r. (sobota)
• Start biegu nastąpi o godzinie 15:00
• Miejsce: Stadion sportowy przy ul. Kępińskiej w Rychtalu

•

Dystans i trasa
• Dystans 10 km
• Start i Meta: Na stadionie sportowym w Rychtalu, ul. Kępińska
• Każdy kilometr trasy oznaczony
• TRASA BIEGU: bieg rozpoczyna się ze Stadionu Sportowego w
Rychtalu - START, następnie ulicami – Osiedle 600-lecia, Słoneczna,
Kwiatowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa , część drogi krajowej nr 39 (
Ogrodowa - Namysłowska, następie droga powiatowa ulicą Zawada w
kierunku Krzyżowniki, Krzyżowniki – Sadogóra, na drogę gminną
Sadogóra – Zgorzelec – Rychtal, ul. Kolejowa, ul. Kępińska ( droga
krajowa nr 39 ) wbiegnięcie na stadion sportowy w Rychtalu - META

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 45 min.
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Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem
elektronicznego za pomocą chipów aktywnych (chipy zwrotne).
•
•
•

•

•
•
•

systemu

Warunki uczestnictwa
W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 26
sierpnia 2017r. ukończyli 18 rok życia.
Zawodnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
(Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o
zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu w dniu tego biegu, w biurze zawodów (podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. 09. 2001 Dz. U. Nr
101 poz. 1095).
Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i
zobowiązany jest do jego przestrzegania.

•
•

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.maratonypolskie.pl , www.rychtal.pl, www.rychtal.parafia.info.pl
• Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia
19 sierpnia 2017r., natomiast bezpośrednio u współorganizatorów do 26
sierpnia 2017r.
• Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się
zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego
przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez
organizatorów.
• Udział w biegu jest płatny – 20 złotych , w przypadku wpłaty przelewem, liczy
się data zaksięgowania wpłaty na konto
• Opłatę wpisową do 19 sierpnia 2017r należy dokonać przelewem bankowym
na konto
Gminny Klub Sportowy Rychtal
89 8413 0000 0500 1640 2000 0001
Oraz bezpośrednio w dniu zawodów tj. 26 sierpnia 2017r. w biurze zawodów
od 10:00
6.
W tytule wpłaty należy wpisać; „Opłata startowa biegu” oraz „Imię i
Nazwisko uczestnika”
7. Zgłoszenie uczestnika do udziału w biegu uznaje się za kompletne tylko w
przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty
startowej, o której mowa w pkt 4. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o
dokonanie wpłaty odpowiednio wcześniej i nie zwlekanie do ostatniego dnia
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przyjmowania zgłoszeń.
8. Opłata wpisowa (startowa) przeznaczona zostanie na cele organizacji biegu.
9. Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
• Biuro zawodów
W dniu odbywania się biegu zostanie otwarte biuro zawodów, które znajdować się
będzie w budynku Hali Sportowej znajdującym się przy stadionie sportowym w
Rychtalu przy ul. Kępińskiej. Biuro czynne będzie tego dnia od godz. 10:00 do
zakończenia zawodów.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagrody
Za zajęcie miejsc od I do III w biegu zawodnicy/zawodniczki otrzymują
puchar.
Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar.
Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
• Po ukończonym biegu - okazały medal ze stopu mosiądzu wytłaczany
+ czapeczka
• Posiłek po biegu
• Napoje (woda) na trasie biegu (po 4 km) i na mecie.
• Każdy z uczestników biegu będzie uczestniczył w losowaniu nagrody
– oryginalna kurtka z „Maratonu Bostońskiego z 2017 roku”
• Dla zwycięzcy zdjęcie z dedykacją Tomasza Adamka
Postanowienia końcowe
Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na
stronie internetowej www.maratonypolskie.pl oraz na stronie Gminy Rychtal.
Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i na
trasie biegu)
Organizator zapewnia szatnie, toalety na terenie Hali Sportowej przy stadionie
sportowym w Rychtalu.
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być
przypięty w widocznym miejscu.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego
w całości lub w części i skracanie trasy.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze
zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie
skutkowała dyskwalifikacją.
Organizator zapewnia napoje (wodę) na trasie i na mecie.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Dojazd. Wszyscy uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie i na własny
koszt na miejsce biegu.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie
zależnych
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od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej,
stanu wyjątkowego itp.) koszty dojazdu nie będą zwracane.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i
promocyjne na stronie internetowej Gminy Rychtal – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.
631, z późn. zm.) – co jest jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas II Bieg
Rychtalaka mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Rychtal oraz

wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu.
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również
o wynagrodzenie względem organizatorów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku
na potrzeby określone w Regulaminie.

Organizatorzy:
Urząd Gminy w Rychtalu
Parafia Rychtal
NZPISOZ ,,PRIMUS’’ S.C. Rychtal
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rychtal
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