REGULAMIN
I BIEGU GRUDZICKIEGO
Organizator:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic
Patronat:
• Lasy państwowe – Nadleśnictwo Opole
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Opolu
• Rada Dzielnicy Grudzice
• OSP Grudzice
• Patronat medialny: Radio Opole
• Restauracja Zagłoba
Cele:
• promocja dzielnicy Grudzice i Opola
• promocja terenów leśnych wokół Opola jako miejsca wypoczynku i relaksu
• popularyzacja i upowszechnianie biegania
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
Termin i miejsce:
• 23 września 2017 roku
• Bieg dla dzieci 421 m – start godz. 10.00
• Bieg Grudzicki na dystansie 10 km – start godz. 11.00
• Miejsce: Opole – Grudzice – teren przy restauracji Zagłoba
• Biuro zawodów przy restauracji Zagłoba
– odbiór numerów startowych w dniu startu od godziny 9.00 w namiocie biura zawodów.
Trasa i dystans:
Bieg na dystansie 10 km
• trasa prowadzić będzie alejkami leśnymi
• – dystans: 10 km
• – limit czasowy: 120 minut
• – limit osób startujących: 300
• – start usytuowany będzie przy obok Karczmy Zagłoba.
– trasa prowadzić będzie ścieżkami leśnymi
Uczestnictwo:
· W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
- numer startowy, który upoważnia do udziału w biegu i klasyfikacji
- elektroniczny pomiar czasu za pomocą dostarczonego przez organizatora czipu
- pamiątkowy medal na mecie
- wodę na trasie oraz ciepły posiłek po biegu
• w biegu głównym na 10 km mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23
września 2017 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie
podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają
przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy,
którzy do dnia 23 września 2017 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć
organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
• podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od
organizatora przymocowane do koszulek z przodu.
• w biegach dla dzieci obowiązuje limit wiekowy do 10 lat (do rocznika 2007)
Klasyfikacja, nagrody i wyniki:
• w biegach dla dzieci
– prowadzone będą osobne klasyfikacje dla dziewcząt i dla chłopców

– za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe. Dekoracje
zwycięzców odbędą się bezpośrednio po biegu dziecięcym(ok. godz. 10.30)
- każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki poczęstunek
– w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu
•

w biegu głównym na dystansie 10 km,
– prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- o klasyfikacji decyduje uzyskany czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia
linii mety)
• dekoracje zwycięzców rozpoczną się o godz. 13.00
Zgłoszenia i wpisowe:
• zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.time-sport.pl od 01
sierpnia 2017 roku do dnia 16 września 2017 roku lub do osiągnięcia limitu osób
startujących (300 osób). Zgłoszenia elektroniczne dotyczą również biegów dla dzieci.
Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą
miały formę dwuczłonową:
1. zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
2. uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRUDZIC 11 2030 0045 1110 0000 0256 7400
z dopiskiem Bieg Grudzicki( 10km lub dziecięcy-420m)
Zapisu można dokonać również w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 8.30.
W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po
dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie
automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora
opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.
•
•

nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegu dziecięcego
w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów
elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 8.30 –
10.00 w biurze zawodów.
• Wysokość opłaty startowej wynosi 25 PLN od osoby (powyżej 16 roku życia)
uczestniczącej w biegu głównym na dystansie 10 km
Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRUDZIC 11 2030 0045 1110 0000 0256 7400
z dopiskiem Bieg Grudzicki( 10km lub dziecięcy-420m)
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz numer PESEL.
Opłatę startową można scedować na innego uczestnika w sytuacji rezygnacji ze startu po
opłaceniu wpisowego. Wymaga to jednak powiadomienia organizatora w formie pisemnej (emailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja). Cesji można dokonać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017 roku (piątek) – obowiązuje identyczny
limit czasowy jak przy zgłoszeniach.
Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 22 września 2017 roku proszone
są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru
pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu
głównym. Nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu
głównego traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie
zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej
wpłaty z biegu dodatkowego.
Wydanie numeru startowego innej osobie osoby mającej opłaconą opłatę startową w sytuacji
jej rezygnacji ze startu jest możliwe pod warunkiem, że rezygnacja ta została zgłoszona w

formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja) najpóźniej w
przeddzień biegu do godz. 20.00.
Postanowienia końcowe:
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach,
plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym.
Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki)
będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują
niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja
podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie
oświadczenia
• organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu

