
XVIII PIKNIK SPORTOWY
MARSZ PO ZDROWIE

14 SIERPNIA 2021 OSIECZNA
 

REGULAMIN

UKS Drzewiarz Osieczna
ZSP Osieczna

1.Organizatorzy

Urząd Gminy w Osiecznej, Wójt Gminy Osieczna
Starostwo Powiatowe Starogard Gdański
LZS

2. Współorganizatorzy 

14 sierpnia 2021 (sobota) godz.15:00 - Plac 1000-lecia przy Urzędzie Gminy w Osiecznej
bieg przedszkolaków około 15:05 
biegi dzieci i młodzieży szkolnej około 15:15 (wspólny start)
start biegu OPEN na 10 km około godz.15:30
bieg główny wchodzi w cykl  IV Biegowego Grand Prix Kociewia
Marsz po zdrowie z losowaniem nagród około 15:40, po starcie biegu głównego
trasy na nawierzchni asfaltowej 

3. Termin i miejsce

Popularyzacja  i upowszechnianie biegania wśrod dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Osieczna i sąsiednich gmin.

4. Cel imprezy

Prawo do uczestnictwa mają wszyscy mający aktualne badania lekarskie oraz nieposiadający
przeciwwskazań zdrowotnych.

Kategoria OPEN limit 200 uczestników.

Klasyfikacja odbędzie się wg kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:
16-19 lat 
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
70+ lat tylko mężczyźni

Klasyfikacja drużynowa: drużyna składa się z minimum 5 zawodników w tym 3 mężczyzn i 2 kobiet.
Kalsyfikacja para małżeńska.
Klasyfikacja punktowa zgodna z Regulaminem Grand Prix Kociewia 2021
Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.

5. Kategorie wiekowe i uczestnicy



Zgłoszenia indywidualne i odpłatność w biegu głównym: 40 zł do 10 sierpnia 2021r. na stronie
https://elektronicznezapisy.pl/, 50 zł w dniu zawodów w Biurze zawodów.
Pakiet startowy: medal, woda, koszulka.
Zapisy do biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży bezpłatnie przez elektroniczne zapisy i w dniu
zawodów w Biurze zawodów.

6. Zgłoszenia

Uczestnicy startują zarejestrowani w systemie elektronicznego pomiaru czasu - z chipami, które
przekazuja sędziemu po biegu w danej konkurencji.
Odbiór kart, rejestracja w systemie https://elektronicznezapisy.pl/ lub w Biurze zawodów w dzień
biegu.
Na karcie należy wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI: imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia,
kategorię wiekową, szkołę lub klub sportowy.
W biegu głównym na 10 km zawodnicy startują z numerami otrzymanymi od Organizatora.

7. Sposób przeprowadzenia zawodów

W biegu głównym w kategorii OPEN mężczyzn nagrody finansowe I-VI miejsca, w kategorii kobiet I-III
miejsca.
W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet nagrody rzeczowe I-III miejsca.
Nagrody w kategorii OPEN i wiekowych nie dublują się.
Wśród wszystkich uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe 

W biegach towarzyszących upominki za udział dla wszystkich startujących (przedszkole), pozostałe
kategorie nagrody rzeczowe I-III miejsca. 
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Organizator ma prawo zmiany puli nagród w zależności od wsparcia sponsorów.

8. Nagrody

      na podstawie kart uczestnictwa.

Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji,
straży pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z zalecaniami przestrzegając
zasad bezpieczeństwa.
Bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy biegną zgodnie z
oznaczeniem trasy oraz wskazaniami służb porządkowych, nie zbaczając z wyznaczanej trasy.
Do udziału w zawodach nie zostają dopuszczeni zawodnicy, których zachowanie wskazuje na to, że
znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego i
niedopuszczeniem do startu w zawodach.
Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i zaleceń Policji,
służb porządkowych oraz organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
Zawody będą odbywał się przy częściowo otwartym ruchu, należy więc zachować szczególną
ostrożność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodników nieprzestrzegających regulamin.
W przypadku zakłóceń porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy
Policji.
W sytuacji odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast
przerwać bieg i poprosić wolonatariuszy lub najbliższe osoby o  wezwanie pomocy lub osobiście udać
się do punktu pomocy medycznej.

9. Zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego



Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę madyczną i toalety podczas zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ze rzeczy zgubione i pozostawione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu szkód jakie
mogą wystapić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji
regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian  w regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń
obok Biura zawodów.

13. Postanowienia końcowe

Loteria puszkowa, 1 los = 30 puszek aluminiowych.
Loteria fantowa, 1 los/ 5zł
Kuchnia kociewska

12. Atrakcje towarzyszące

Zasady dotyczące sytuacji epidemicznej mogą być dynamiczne i mogą ulegać restrykcjom lub
poluzowaniu. Zawodnicy zapisujący się na biegi zobowiązują się tym samym śledzić informacje
organizatora dotyczące tych zmian i bezwzględnie się do nich stosować.
Prawo do startu w zawodach maja tylko osoby zdrowe, na które nie jest nałożona kwarantanna lub
izolacja.
W przypadku zmian związanych z epidemią COVID-19 wiążących się z odwołaniem zawodów
Organizator zakłada zwrtot opłaty startowej lub przeniesienie na inny termin.
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet dotyczącej zakażenia, przebywania na kwarantanie,
izolacji i kontakcie z osoba zakażoną.
Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w strefach do tego wyznaczonych.
Warunki korzystania z zaplecza sanitarnego moga być uzależnione od wytycznych rządowych
dotyczących sytuacji epidemicznej w kraju.

10. Informacje dotyczące obostrzeń związanych z COVID-19

Udział w biegach jest jednoznaczny z wyrażeniam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


