„Krwawa Pętla”
REGULAMIN
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,
ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
I. CEL
1. Promocja sportu i zdrowego stylu życia.
2. Popularyzowanie biegania oraz jazdy na rowerze wśród mieszkańców
Sandomierza,
3. Promocja Miasta i regionu.
II. TERMIN i MIEJSCE
1. Termin: 26.05.2018 r. (sobota) godz. 21:00.
2. Czas trwania: 10 godzin
3. Trasa: 2 km alejami Sandomierskiego „Parku Piszczele” (nawierzchniakostka brukowa)
4. Start i meta: Sandomierski Park „Piszczele” (szachownica plenerowa)
5. Biuro zawodów znajdować się będzie w miejscu startu/mety.
III. PROGRAM IMPREZY:
godz. 20.00 - 20.45 - biuro zawodów, weryfikacja uczestników
godz. 20.45 Odprawa zawodników,
godz. 21.00 Start Krwawej Pętli,
godz. 07.00 Zamknięcie trasy,
godz. 07.30 Uroczyste ognisko oraz zakończenie zawodów.
IV. OPIS TRASY I WSPÓŁZAWODNICTWA
1. Zawody polegają na pokonywaniu Pętli przez drużynę 3 osobową w taki
sposób, że w każdym momencie jeden zawodnik porusza się pieszo
(marszem lub biegiem), a pozostali zawodnicy z drużyny jadą na
rowerach. Maksymalna odległość pomiędzy zawodnikami z jednej
drużyny nie może przekraczać 10m.
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2. Aby być sklasyfikowanym Zespół musi rozpocząć i ukończyć zawody w
takim samym składzie.
3. Zmiany rowerowo-biegowe mogą być dokonywane w dowolnym
momencie.
4. Support – zabroniony. Każda drużyna samodzielnie dba o sprzęt,
prowiant itp.
5. Każda drużyna ma 10 godzin na pokonywanie pętli. Równo po 10
godzinach od startu trasa zostanie zamknięta, a naliczone zostaną
jedynie pokonane pełne pętle. Wygrywa drużyna, która zaliczy najwięcej
pełnych pętli.
Trasa:
1. Długość pętli: 2 km.
2. Start i Meta: Sandomierski Park Piszczele,
3. Na pętli rozstawiony będzie jeden punkt z wodą (przy starcie).
V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA
1. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli
18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie
o zdolności do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
2. Zapisy dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres mailowy: tomasz.biernacki@mosir.sandomierz.pl
W treści zgłoszenia należy wpisać:
1. Nazwa drużyny
2. Dane zawodników (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, data
urodzenia)
Zapisy trwają do dnia 20.05.2018 lub do wyczerpania miejsc
startowych.
VI. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacje będą prowadzone wg ilości pokonanych pełnych okrążeń
(liczone od strzału startera).
Klasyfikacja generalna drużynowa za miejsca 1-3.
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VII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy gadżet.
2. Nagrody w klasyfikacji generalnej drużynowej:
1 miejsce – puchar drużynowy oraz nagroda rzeczowa dla każdego
zawodnika z drużyny
2 miejsce – puchar drużynowy oraz nagroda rzeczowa dla każdego
zawodnika z drużyny
3 miejsce – puchar drużynowy oraz nagroda rzeczowa dla każdego
zawodnika z drużyny
VIII. OPŁATY STARTOWE
Opłata startowa opłacona przelewem na konto organizatora do dnia
20.05.2018 wynosi 90 zł za całą drużynę.
KONTO ORGANIZATORA:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Sandomierzu
62 9429 0004 2001 0001 9057 0001
Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić
na inną drużynę.
Organizator wprowadza limit zgłoszeń – do 10 drużyn. Decyduje
kolejność odebranych, pełnych zgłoszeń drogą mailową.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy z drużyny 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.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane
z trasy przez Obsługę Biegu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad
i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach,
w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Pętli zostaną zdyskwalifikowani.
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5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony
numerem,
umożliwiający
zdeponowanie
rzeczy
w specjalnie
wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko
na podstawie otrzymanego numeru w punkcie depozytowym.
W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytowego,
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez
inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty
wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału
w zawodach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodów na inny
termin.
8. Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną
odpowiedzialność podpisując oświadczenie.
9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym
w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim
powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie
również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć,
materiałów
filmowych,
wywiadów
i nagrań
dźwiękowych
przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady
i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu,
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą
być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do
wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością
prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie
internetowej Biegu.
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10. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
11. Zawodnicy biorący udział w imprezie ubezpieczają się na własną
odpowiedzialność.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi
medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę
w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w
imprezie.
14. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku
podejrzenia niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu
psychofizycznego, albo w przypadku podejrzenia pozostawania
uczestnika w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
Organizator ma prawo odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w
imprezie.
15.W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Organizator.

Organizator
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