
                    II BIEG CZTEROLISTNEJ KONICZYNKI

24 lipca 2016 MUNINA

1. Cel zawodów
1. Promocja wsi Munina i Gminy Jarosław, jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.
2. Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego biegaczy- amatorów.
3. Promocja Gminy Jarosław, jako idealnego miejsca do rekreacji i wypoczynku biegowego.
4. Promocja biegania i Nordic Walking jako leku na długowieczność i najłatwiej dostępnej formy

aktywności fizycznej.
5. Popularyzacja zdrowego stylu życia.
6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu i filantropii.

2. Organizatorzy
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina.
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.
3. Urząd Gminy Jarosław.
4. Jarosławska Grupa Biegowa “Sokół”.

3. Termin i miejsce
1. Zawody  odbędą  się  w  dniu  24  lipca  2016  r.  Wspólny  start  biegu  na  trasie  5  km  oraz

koleżeńskiego wyścigu Nordic Walking na dystansie 5 km ok godz.17.00
2. Start  i  meta  biegu  znajdować  się  będzie  w  miejscowości  Munina  Szkoła  Podstawowa  

ul.3 go Maja 93
3. Szczegółowa  trasy  i  regulamin  zostanie  umieszczone  na  stronach  internetowych:

www.srp.jaroslaw.pl oraz http://timekeeper.pl/zawody/
4. Długość trasy biegu: 5 km.  Nordic Walking: 5000 kroków.
5. Biuro zawodów otwarte w dniu zawodów od godz. 14.00-16.30 w Hali  Sportowej za  Szkołą

Podstawową w Muninie ul.3go Maja 93.

  

4. Trasa
Trasa  wytyczona  na  terenie  wsi  Munina,  w  większości  asfaltowa.  Całość  trasy  będzie  wyraźnie  i

jednoznacznie  oznaczona  co  1  km.  Na  wszystkich  kluczowych  zakrętach  i  rozwidleniach  trasa

zaznaczona będzie strzałkami.

5. Punkty odżywiania
1. Punkt odżywiania zaopatrzony w wodę będzie na 3 km.

http://www.srp.jaroslaw.pl/
http://timekeeper.pl/zawody/


6. Zasady uczestnictwa
1. Zgłoszenie się zawodnika do biegu jest równoważne z oświadczeniem, że biegnie na własną

odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru

tego  wydarzenia,  posiada  dobry  stan  zdrowia,  bez  przeciwwskazań  medycznych  do

uczestnictwa w wydarzeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

dla potrzeb materiałów reklamujących biegu oraz potrzebnej dokumentacji. 
2. Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  niepełnoletniego  do  startu  jest  obecność  rodzica  lub

opiekuna prawnego w momencie weryfikacji  zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach lub okazanie oryginału

ważnego  zaświadczenia  od  lekarza  o  braku  przeciwwskazań  do  pokonania  dystansu  5  km.

Opiekun bierze odpowiedzialność za udział  dziecka w biegu i  ewentualne tego skutki,  oraz

wyraża, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku w  materiałach reklamowych i

dokumentacyjnych .
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w widocznym

miejscu.
4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej trasy w regulaminowym

czasie 1 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu do godz.18.00 zobowiązani

są do przerwania biegu i zejścia z trasy.  Ktokolwiek pozostanie  na trasie po upływie tego czasu,

ponosi  za  to  odpowiedzialność  (obowiązują  go  przepisy  o  ruchu  drogowym  oraz  Kodeks

Cywilny).
5. W biegu i  wyścigu Nordic Walking mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły  14 lat, zaś w

grupie  rodzinnej  możliwe  jest  uczestnictwo  młodszych  biegaczy  pod  bezpośrednią  opieką

opiekuna prawnego.

7. Zgłoszenia i opłata startowa

1. Zgłoszenia  do  II  Biegu  Czterolistnej  Koniczynki  (bieg  i  Nordic  Walking)  przyjmowane  będą

poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://timekeeper.pl/zawody /  i  w biurze zawodów

jeśli będą wolne numery startowe.
2. E-zgłoszenia będą przyjmowane do dnia,  20 lipca 2016r.  Po tym terminie zgłoszenie będzie

możliwe jedynie w biurze zawodów jeśli będą wolne numery.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty

startowej, podpisania karty biegu w biurze zawodów .
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wcześniejszego  zamknięcia  zapisów  w  przypadku

wypełnienia  limitu zgłoszeń, który wynosi 300 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń/.
5. Opłata startowa za udział w II Biegu Czterolistnej Koniczynki i Nordic Walking wynosi nie mniej

niż 20 zł .
6.  Opłata w dniu zawodów wynosi 30 zł.
7. Opłatę startową należy wpłacić do 20 lipca 2016. Po tym terminie możliwe będzie uiszczenie

wyższej opłaty w biurze zawodów.

http://timekeeper.pl/zawody%20/%20%20lub


8. Istnieje  możliwość  wniesienia  opłaty  startowej  za  większą  liczbę  Uczestników  na  jednym

blankiecie  wpłaty.  W  takim  wypadku  w  tytule  przelewu  należy  wpisać  imiona  i  nazwiska

uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia  opłaty na innego

uczestnika.
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- medal

-koszulkę okolicznościową

 -elektroniczny pomiar czasu 

- numer startowy z chipem i agrafkami,

 - woda na trasie i mecie biegu, 

- worek na odzież (depozyt),

8. Klasyfikacja

Prowadzone będą klasyfikacje w kategorii:

1. Generalnej Kobiet i Mężczyzn w biegu.
2. Generalnej Kobiet i Mężczyzn Nordic Walking.
3. Wiekowej Kobiet i Mężczyzn w biegu;
❏ 14-16 lat
❏ 17-19 lat
❏ najszybszy(a)po 20-tce (20-29 lat)
❏ Najszybszy(a) po 30-stce (30-39 lat)
❏ Najszybszy(a) po 40-stce(40-49 lat)
❏ Najszybszy(a) po 50-tce(50-59)
❏  Ekspert(ka) biegowy(a) (60+)
4. Kategorie:

Biegające Rodziny

-drużyna  liczy minimum 3 osoby ze sobą spokrewnione.

Filar rodziny (osoba, od której  określane jest  pokrewieństwo) jest  brany jako odnośnik

grupy ,której członkowie są powiązani ze sobą więzami krwi (siostra, brat, ojciec, matka,

córka, syn, babcia, dziadziu, kuzyn, kuzynka).W skład rodziny wchodzi również żona /mąż

filara rodziny. Do klasyfikacji brane są wyniki trzech najszybszych zawodników.

       Drużynowa Grup Biegowych – zespoły 4-osobowe(2 kobiety i 2 mężczyzn).

Drużyna zostanie sklasyfikowana, gdy wszystkie  4 osoby wbiegną na linię mety razem.

5.  Sklasyfikowani w kategorii generalnej nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
6. W przypadku dużej ilości uczestników Nordic Walking zostaną wprowadzone kategorie wiekowe.
7. We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto.



9. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów są zwycięzcami.
2. Zawodnicy, którzy ukończą wyścigi otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary.
4. Zwycięzcy w kategoriach biegających rodzin i grup biegowych  – otrzymają dyplomy.
5.  W przypadku pozyskania sponsorów, przewidziane nagrody.

10. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe oraz wizerunek uczestników II  Biegu Czterolistnej Koniczynki będą przetwarzane w

celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania nagród oraz publikacji list

startowych i wyników oraz wykorzystane zostaną w materiałach fotograficznych i filmowych z biegu.

11. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zapewnia:

Opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu i mety.

Depozyt: Istnieje możliwość pozostawienia na czas biegu swoich rzeczy w depozycie (w

biurze zawodów należy pobrać worek z numerem takim jak numer startowy zawodnika).

Pozostawienie  i  odbiór  depozytów  odbywać  się  będzie  za  okazaniem  numeru

startowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie numeru.

Przebieralnie  wraz  z  węzłem  sanitarnym,  prysznicami  znajdują  się  przy  Biurze

zawodów(Hala Sportowa).

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
3. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub

odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych

lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
6. Interpretacja regulaminu należy do Dyrektora biegu.


