Regulamin
„I Otwartego Biegu Olimpii”
„ I Otwartego Marszu z kijkami”
„ I Mistrzostw Polski Kół Gospodyń Wiejskich w Marszu z kijkami”
Nosków, 17 września 2022r.
I. Cel:
- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia przez sport
- popularyzacja biegania i marszu jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, na
świeżym powietrzu
- promocja sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz różnych grup społecznych
- wyłonienie najlepszych zawodniczek, zawodników w poszczególnych grupach
społecznych
II. Termin i miejsce:
- zawody odbędą się 17 września 2022r. na stadionie sportowym w Noskowie ul. Sportowa
1
- biegi dziecięce – godz. 14.00
- bieg OPEN – godz. 17.00
- I Marsz z Kijkami – 16.00
- I Mistrzostwa Polski Kół Gospodyń Wiejskich w Marszu z Kijkami – godz. 16.00
III. Zgłoszenia uczestników:
- zapisy odbędą się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę
https://dostartu.pl/bieg-olimpii-v7919
BIEGI DZIECIĘCE
opłata startowa:
do 22.08 – 20 zł.
23.08 – 31.08 – 40zł.
1.09 – 11.09 – 50zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma numer startowy, pamiątkowy medal,
napój, baton, posiłek
BIEG GŁÓWNY 5 KM
opłata startowa
do 22.08 – 40 zł.
23.08 – 31.08 – 60zł.
1.09 – 11.09 – 80zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma numer startowy, pamiątkowy medal,
napój, baton, posiłek
MARSZ Z KIJKAMI 5KM
opłata startowa
o 22.08 – 40 zł.
23.08 – 31.08 – 60zł.
1.09 – 11.09 – 80zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma numer startowy, pamiątkowy medal,
napój, baton, posiłek

IV Uczestnictwo:
BIEGI:
- biegi dziecięce – rozpoczęcie o godz. 14.00, kolejność wg kategorii wiekowej
kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców (w przypadku małej liczby
zgłoszonych zawodników w danej kategorii wiekowej organizator dopuszcza możliwość
łączenia kat. wiekowych).
kat. I – rocznik 2018 i młodsi – ok. 100m.
kat. II – rocznik 2017 – ok. 100m.
Kat. III – rocznik 2016 - około 100m.
Kat. IV – rocznik 2015 – około 200m.
kat. V – rocznik 2014 -około 200m.
kat. VI -rocznik 2013- około 200m.
kat. VII – rocznik 2012 – około 300m.
kat. VIII – rocznik 2011 – około 300m.
kat. IX – rocznik 2010 – około 600m.
kat. X – rocznik – 2009 – około 600m.
kat. XI – rocznik 2008 – około 900m.
kat. XII – rocznik 2007- 2006 – około 900m.
- bieg główny na dystansie 5 km z podziałem na kobiety i mężczyzn
kat. OPEN
kat. KGW
kat. OSP
kat. LZS
kat. drużynowa dla KGW – do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane trzy najlepsze czasy
MARSZ Z KIJKAMI na dystansie 5km z podziałem na mężczyzn i kobiety
kat. OPEN
kat. KGW
kat. OSP
kat. LZS
kat. drużynowa dla KGW – do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane trzy najlepsze czasy
1. W Biegu Głównym i Marszu z Kijkami obowiązuje limit czasowy 90 minut
2. Pomiar czasu i ustalenie klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach będą
dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzyma numer
startowy z wbudowanym chipem
3. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firm zewnętrzna - Yo&Go Events
4. każdy zawodnik biegu/marszu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z
przodu na koszulce w miejscu widocznym umożliwiającym odczyt przez urządzenie
pomiarowe
5. Po ukończeniu rywalizacji każdy uczestnik otrzyma wiadomość SMS z wynikiem
końcowym i miejscem.
6. Organizator ustanawia limit uczestników:

- biegi dziecięce – 200 osób
- bieg OPEN – 200 osób
- marsz z kijkami – 200 osób
7. Warunkiem startu jest wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty startowej. Za termin
wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
8. W zawodach może uczestniczyć każdy, kto nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania sportu.
9. Zawodnicy przez zgłoszenie do zawodów, akceptują regulamin zawodów.
V. Organizator:
- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Strzyżewko
VI. Nagrody:
BIEGI DZIECIĘCE:
- miejsca I – III pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe
- pamiątkowy medal dla każdego uczestnika
BIEG OPEN, MARSZ Z KIJKAMI
- miejsca I- III pamiątkowe puchary w kat. kobiet i mężczyzn, nagrody rzeczowe
- miejsca I – III pamiątkowe puchary w kat. OSP, KGW, LZS
VII. UWAGI KOŃCOWE:
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- ewentualne kwestie sporne wynikłe podczas zawodów, będzie rozstrzygać Komisja
Sędziowska powołana przez Organizatora, której decyzje są ostateczne!
- Organizator posiada ubezpieczenie ogólne i nie ubezpiecza dodatkowo imprezy
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zagubione podczas
imprezy oraz za ewentualne kontuzje.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny
Ochrona danych osobowych: Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych
imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest
Organizator – Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Strzyżewko. Dane osobowe zawodników będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000).

Zapraszamy do udziału

