REGULAMIN PNT AD 1786 – BIEGU DLA UCZCZENIA 230-LECIA NOWEGO TOMYŚLA

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form czynnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej
2. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz
współzawodnictwa sportowego.
3. Uczczenie 230 rocznicy lokacji Nowego Tomyśla.
4. Promocja Nowego Tomyśla i NKB Chyży

II. ORGANIZATORZY

1. Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”
2. Gmina Nowy Tomyśl

III. PATRONAT

1. Burmistrz Nowego Tomyśla

IV. TERMIN – MIEJSCE – TRASA

1. Bieg rozpocznie się dnia 08-04-2016 r. (piątek), o godz. 17:00 a zakończy dnia 09-04-2016
(sobota) około godziny 16.00.
2. Start i meta: Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11, Park Miejski, w pobliżu wejścia do ZOO.
3. Dystans – 230 km, lub każda inna krotność pętli o długości 2,3 km.
4. Trasa biegu oznakowana
5. Punkty odżywiania w miejscu startu/mety (napój izotoniczny, woda, owoce, drożdżówki).

V. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 08.04.2016 roku
ukończy 16 lat. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
2. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Za
osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną
odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy), celem kontroli daty urodzenia.
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
6. Od zmierzchu do świtu każdy zawodnik powinien być wyposażony w kamizelkę odblaskową i
latarkę (czołówkę). Organizator zapewnia ograniczoną ilość tego sprzętu.
7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
8. Do biegu można się włączyć w dowolnym momencie trwania imprezy.

VI. ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są:

Na stronach www.maratonypolskie.pl oraz www.nkbchyzy.com do dnia 01-042016r.
 W biurze zawodów w dniu 08 i 09-04-2016r, do momentu zakończenia biegu.
2. Opłata startowa - brak


VII. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów mieści się w namiocie, w Parku Miejskim w pobliżu wejścia do ZOO, czynne w dniu
08-04-2016 r. od godz. 16:00 i dalej przez cały czas biegu.
VIII PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Bieg będzie prowadzony w tempie około 6min/km przez członków NKB Chyży lub inne osoby
do tego wyznaczone.
2. Pętla będzie zaliczana przez sędziego w momencie przekroczenia linii start/meta przez
zawodników prowadzących grupę.
3. Dopuszcza się możliwość biegu w innym tempie niż grupa prowadząca.

IX. NAGRODY

1. Zawodnik, który ukończy przynajmniej 4 pętle (9,2 km) otrzyma pamiątkowy medal
okolicznościowy
2. Trzech biegaczy, którzy pokonają największy dystans otrzyma puchary.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu: opiekę medyczną, depozyt (można zostawić u
sędziego).
3. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na
piersiach.

