
   Regulamin XXVIII Biegu Tumskiego im. Andrzeja Drętkiewicza

18 października 2019 r. 
I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy
wypoczynku.

2. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Promowanie obiektów MOSiR Płock Sp. z o.o.

II. ORGANIZATOR

                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
                  Urząd Miasta Płocka.

III. TERMIN I MIEJSCE

 18  p  aździernika     2019     r.     Płock,   start, meta, biuro zawodów zlokalizowane będą przy
ORLEN ARENIE.

TRASA BIEGÓW:  I – VI  - START     /META   przy wejściu K-7 (trasa alejkami spacerowymi  
wokół OA)

 9:30 start do biegu I -  dziewczęta - rocznik - 2009 - ok. 600 m.

 9:40 start do biegu II - chłopcy – rocznik – 2009 - ok. 600 m.

 9:50 start do biegu III - dziewczęta - rocznik - 2008 - ok. 600 m.

 10:00 start do biegu IV - chłopcy – rocznik - 2008 – ok. 600 m.

 10:10  start do biegu V - dziewczęta - rocznik - 2007 -  ok. 1200 m.

 10:20  start do biegu VI - chłopcy - rocznik - 2007 - ok. 1200 m.

Około     godziny     10:50   –   11:05     -     dekoracje     zwycięzców     biegów     I-VI.      

TRASA BIEGÓW:  VII  - VIII- START     /META   przy wejściu K-7 (trasa alejkami spacerowymi  
wokół OA)

 11:10 start do biegu VII- dziewczęta - roczniki 2006 i 2005 – ok. 1200 m.

 11:20 start do biegu VIII - chłopcy - roczniki 2006 i 2005 – ok. 1200 m.

Około     godziny     11:50   –   12:00-     dekoracje     zwycięzców     biegów   VII  -VIII.  

TRASA BIEGÓW:  IX - X - START     /META   –   przy wejściu K-7 (trasa 2 rundy po 600  
m     alejkami spacerowymi wokół OA)  

 12:10 start do biegu IX – dziewczęta -  rocznik – 2004 i 2003 ok. 1200 m.

 12:20 start do biegu X – dziewczęta -  roczniki – 2002 -  2000 ok.1200 m.

TRASA BIEGÓW XI-XII –  START/META   –  przy wejściu K-7 (trasa – 3  
rundy po 600 m alejkami spacerowymi wokół OA )

 12:30 start do biegu XI – chłopcy  -  rocznik - 2004 i 2003 - ok. 1800 m.



 12:40 start do biegu XII – chłopcy -  roczniki –2002 - 2000 - ok. 1800 m.

 dzieci  niepełnosprawne  startują  w  biegach  odpowiadających  ich
kategorii wiekowej.                                         

Około     godziny     13:00   –   13:10     -     dekoracje     zwycięzców     biegów     XI-XII     

IV. UCZESTNICTWO

1. W biegach dla dzieci i młodzieży mogą startować uczniowie szkół
podstawowych, szkół  średnich  osoby zrzeszone i niezrzeszone w klubach
sportowych. Osoby niepełnosprawne startują w biegach ze swoimi rocznikami,
prowadzona będzie dla nich odrębna klasyfikacja. Uczestnicy winni posiadać
aktualne badania lekarskie lub przedłożyć pisemne oświadczenie o zdolności
do udziału w biegu podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego).
Za posiadanie oświadczenia oraz zgodę na udział w biegu rodziców
lub opiekuna prawnego dzieci niepełnoletnich i niepełnosprawnych
odpowiedzialny jest zgłaszający nauczyciel/opiekun. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest pobranie oraz czytelne wypełnienie
Karty Uczestnictwa. Karta zostanie oznaczona na starcie, a zawodnik będzie
sklasyfikowany, jeżeli pokona dystans biegu zgodnie z regulaminem i odda
sędziom prawidłowo wypełnioną i oznaczoną kartę na mecie.

3. W terminie od 3  października 2019 r. karta uczestnictwa dostępna będzie 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock, Plac Celebry Papieskiej 1
(ORLEN ARENA oraz na stronie mosirplock.pl, a także  w biurze zawodów 
w dniu biegu zgodnie z pkt IV ust. 4; )

4. Godziny wydawania kart uczestnictwa w dniu biegu:
- dla biegów I-VI – 8:30-9:15;
- dla biegów VII-VIII – 11:00-11:30;
- dla biegów IX-XII – 11:40-12:00;

5. W czasie startu i biegu każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kartę
uczestnictwa opieczętowaną i odpowiednio oznaczoną na starcie przez
sędziów. Po ukończeniu biegu uczestnik oddaje kartę na mecie sędziemu.
Zawodnik, który nie będzie posiadał znaku kontrolnego nie zostanie
sklasyfikowany.

6. Nieczytelna karta uczestnictwa uniemożliwiająca identyfikację zawodnika,
może być powodem dyskwalifikacji.

7. Sędzia Główny i Dyrektor  Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub
nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

8. Sędzia Główny zawodów ma prawo (w uzasadnionych i spornych kwestiach)
wyegzekwowania legitymacji szkolnej od każdego uczestnika.

9. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność (osoby
niepełnoletnie i niepełnosprawne za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) 
i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Organizator odpowiada tylko w granicach
ustawowej odpowiedzialności cywilnej w związku z organizacją biegu.

10. Każdy zawodnik , rodzic/opiekun prawny oraz nauczyciel/opiekun zgłaszający
ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i jego przestrzeganiem.

11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
XXVIII Biegu Tumskiego im. Andrzeja Drętkiewicza, w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  r., poz.
1000) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (zwany dalej
Administratorem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w XXVIII Biegu Tumskim im. Andrzeja Drętkiewicza
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane



osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy
sportowej.

V.  KLASYFIKACJA

             Bieg I – XII (oddzielnie dziewczęta i chłopcy):

            - dzieci rok ur. 2009

- dzieci rok ur. 2008

- dzieci rok ur. 2007

- młodzież rok ur. 2006 i 2005

- młodzież rok ur. 2004 i 2003

- młodzież rok ur. 2002 - 2000 + klasyfikacja osób niepełnosprawnych  

VI. NAGRODY

  We wszystkich kategoriach wiekowych dzieci  i młodzież  (zgodnie z
klasyfikacją)  –  za pierwsze 3 miejsca: nagrody rzeczowe, medale oraz dla
miejsc  I - VI pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują
ciepły posiłek i napój po ukończeniu biegu. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani.
3. Zawodnicy (rodzice/opiekuni prawni) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich

wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
4. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 10 minut po

zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30 minut od ich
zgłoszenia.

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące XXVIII Biegu Tumskiego im. Andrzeja
Drętkiewicza rozstrzyga Sędzia Główny i Dyrektor Biegu. Ich decyzje są
ostateczne i niepodważalne.

6. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie
komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura
Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia z tytułu następstw
nieszczęśliwych wypadków.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania biegu 
z przyczyn od nich niezależnych.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  lub
zgubione podczas imprezy.

     10.  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje    
            wyłącznie Organizatorom XXVIII Biegu Tumskiego im. Andrzeja Drętkiewicza.


