Regulamin
Memoriał Artura Osypiuka
III crOsypiuk Run
I.

Cel imprezy.
Bieg ma na celu uczczenie pamięci naszego przyjaciela Artura Osypiuka

II.

III.

Organizatorzy.
Organizatorem imprezy jest grupa biegowa biegusiem.pl.
Partnerzy:
 Mosaic Studio
 Kozienickie Centrum Sportu i Rekreacji
 Urząd Gminy Garbatka - Letnisko
 Ośrodek Wczasowy „Polanka”
 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Garbatka Letnisko
 Mirosław Pułka – Radny Gminy Sieciechów
 Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Garbatka - Letnisko
 Klub Seniora „Wrzos” Garbatka – Letnisko
 Twój Głos – gazeta powiatu ryckiego
Termin i miejsce.
1. 27 września (niedziela) 2020r.
2. Start i meta: Garbatka – Letnisko, ośrodek wczasowy „Polanka”
3. Start biegu o godz. 14.00

IV.
1.
2.

3.
4.

Trasa, dystans.
Bieg przełajowy na dystansie około 10km.
Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej
http://www.biegusiem.pl najpóźniej na 14 dni przed biegiem.
Ręczny pomiar czasu.
Na trasie zostanie przeprowadzony kontrolny zapis zawodników przez obsługę trasy.
W newralgicznych punktach wolnotariusze będą wskazywać kierunek biegu. W
przypadku stwierdzenia niesportowej rywalizacji - dyskwalifikacja.

V.

Uczestnictwo.
1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18-ty rok życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego.

VI.

Zapisy i opłaty
1. Zapisy do biegu online pod linkiem https://dostartu.pl/iii-crosypiuk-run-v5071
do dnia 26.09.2020r.
2. Wpisowe: 20zł - płatne w biurze zawodów.

3. Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą do godz. 13:30. Weryfikacja i

wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
4. Maksymalna liczba uczestników biegu – 150 osób.
VII.

Klasyfikacje
a. OPEN mężczyzn
b. OPEN kobiet
c. Najszybszy mieszkaniec gminy Garbatka - Letnisko

VIII.
1.
2.
3.
4.

IX.
1.
2.

X.

Nagrody.
Klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet - za miejsca I- III puchary.
Najszybszy mieszkaniec gminy Garbatka – Letnisko – puchar za I miejsce
Medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.
Spośród osób, które zarejestrują się do 15.09.2020 i ukończą bieg zostanie
rozlosowany voucher na weekendowy pobyt dla 2 osób w domku wczasowym
„Polanka”. Termin – czerwiec 2021r.
Kontakt.
e-mail: kontakt@biegusiem.pl
Informacje na temat biegu będą ukazywały się na stronie www.biegusiem.pl
oraz na wydarzeniu na portalu Facebook
Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.biegusiem.pl po zakończeniu zawodów, w
najszybszym możliwym terminie.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
4. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i
przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair
play oraz niniejszego regulaminu.
5. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz
dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i startuje wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie
organizator będzie informował na stronie internetowej biegu.
10. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach:
gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że organizator nie
jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i
promocji biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez grupę biegusiem.pl.
12. Zawody odbędą się z zachowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 964)
XI.

Covid-19

1. Zawody organizowane będą w formie bezpiecznej dla uczestników oraz
uwzględniającej wytyczne Ministerstwa Zdrowia.
2. Ze względów bezpieczeństwa każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania
ogólnie przyjętych zasad w czasie epidemii COVID-19.
3. W Biurze Zawodów Zawodnik zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa.
4. Przed wejściem do Biura Zawodów każdy zawodnik będzie poddany kontroli
temperatury ciała. W przypadku temperatury ciała powyżej +38.0 stopni Celsjusza
zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach (zaleca się dokonanie
pomiaru temperatury ciała przed przybyciem na teren zawodów)
5. W strefie startu / mety i na terenie miasteczka biegowego zawodnicy zachowują
bezpieczny dystans 1,5m.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od
niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia (np. wynikające z bieżącej sytuacji
epidemicznej).
7. Organizator może nie dopuścić do udziału zawodnika, który wykazuje objawy
zakażenia wirusem COVID-19.
8. Organizator może wprowadzić dodatkowe ograniczenia i zmiany przebiegu
wydarzenia ze względu na bieżącą sytuację epidemiczną.

