REGULAMIN VIII KŁOBUCKIEGO BIEGU LEŚNEGO

1.

CELE IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
- przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów gminy Kłobuck
- integracja całego środowiska sportowego

2.

ORGANIZATOR
Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck

3.

PARTNERZY:
- Urząd Miasta i Gminy w Kłobucku
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck,

4.

SPONSORZY
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. z/s w Konieczkach
Odlewnia Żeliwa – J. Terlecki Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Gruszewni

Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z/s w Kłobucku
5.

TERMIN i MIEJSCE

16.06.2019r (niedziela), godzina 11:00
Start i Meta: Kłobuck – Zakrzew parking przy zalewie (ul. Stawowa)
Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.10.30
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 12.40
6.

TRASA I DYSTANS

Dystans: 11 km.
Trasa prowadzi drogami leśnymi na jednej pętli
Trasa oznakowana co 1 km
Nawierzchnia: drogi leśne(96 %),asfalt(4 %)
7.

WARUNKI UCZESTNICTWA.
Ze względów organizacyjnych wprowadza się limitowaną ilość 250 miejsc startowych.
Uczestnikiem biegu mogą zostać osoby, które do dnia 16.06.2019r r. ukończyły 16 lat. Warunkiem udziału w jest przedstawienie
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną
odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu VII Kłobuckiego Biegu Leśnego.
W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów. Osoby poniżej 16 roku życia nie będą klasyfikowane.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas
weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia
i obywatelstwa .
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów VIII Kłobuckiego Biegu Leśnego
Biuro zawodów biegu będzie się mieściło w altanie obok parkingu przy zalewie, przy ul. Stawowej w dniu biegu godzinach 9.00-10.30

8.

ZGŁOSZENIA / ODSTĄPIENIE OD UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Zgłoszenia mogą być dokonywane za pośrednictwem serwisu internetowego, gdzie obowiązuje limit 220 miejsc lub w dniu imprezy
w biurze zawodów, które dysponuje pulą dodatkowych 30 miejsc.
Zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego mogą być dokonywane do dnia 12.06.2019r. lub do wyczerpania
przewidzianego limitu.
Jeżeli limit przewidziany dla zgłoszeń elektronicznych nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów
do godziny 10:30.
Osoby, które zgłosiły się do udziału w VII Kłobuckim Biegu Leśnym i zrezygnowały z udziału w imprezie bez powiadomienia o tym fakcie
Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu VII Kłobuckiego Biegu Leśnego są wykluczone z udziału w VIII Kłobuckim Biegu
Leśnym. W przypadku dokonania zgłoszenia pomimo powyższego postanowienia Regulaminu, osoby takie będą usuwane z listy
startowej i nie będą dopuszczone do startu.

Osoby, które dokonają zgłoszenia i zrezygnują z udziału w imprezie, winny powiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej do
dnia 15.06.2019r. Zawiadomienie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej organizatora:
ngbklobuck11@gmail.com
Osoby, które dokonają zgłoszenia, a następnie zrezygnują z uczestnictwa w VI Kłobuckim Biegu Leśnym bez
powiadomienia o tym fakcie Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, tracą prawo
do uczestnictwa w kolejnej edycji imprezy.
9.

OPŁATA STARTOWA
Od uczestników biegu nie będzie pobierana opłata startowa.
W czasie biegu przeprowadzona będzie dobrowolna zbiórka pieniężna na leczenie niepełnosprawnego dziecka.

10. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzone będą klasyfikacje :
- generalna kobiet i mężczyzn miejsca I- IV
- najlepszych członków klubu NGB Kłobuck w kategoriach kobiet i mężczyzn, miejsca I – IV
Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipu zwrotnego.
11. NAGRODY
Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza limitowaną ilość startujących zawodników.
* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach * Zawodnicy są zobowiązani do zwrotu
chipu na mecie. Zawodnicy którzy nie zwrócą chipu zostaną obciążeni kwotą 50 PLN
* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.
* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone
* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego.
* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora i marketingu, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy.
*Dysponentem danych jest Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck . Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015
roku).Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na
ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

