
II Bieg o Puchar Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
Łąkociny – Daniszyn 02.06.2019 roku

Regulamin biegu 5 km kobiet i mężczyzn.

I. Organizator.

Ochotnicza Straż Pożarna w Daniszynie,
Ludowy Klub Sportowy „Ogniwo” Łąkociny.

Współorganizatorzy: Gmina Ostrów Wielkopolski,
Oddział Gminny ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim,
Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkocinach,
Ludowy Zespół Sportowy „Błysk” Daniszyn,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Łąkocinach,
Szkoła Podstawowa w Daniszynie.
Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim

Patronat medialny: Informator Gminny.

II. Termin i miejsce. Trasa biegu.

1. Bieg odbędzie 02 czerwca 2019 roku.
2. Start nastąpi o godz. 12:00 przy Szkole Podstawowej w Łąkocinach
3. Trasa biegu będzie przebiegała przy Szkole Podstawowej w Łąkocinach do 

Daniszyna  i z powrotem do Szkoły Podstawowej w Łąkocinach. Dokładny przebieg 
trasy na załączonej mapce (załącznik 1).

4. Impreza odbędzie się nie zależnie od warunków atmosferycznych.
5. Bieg odbędzie się na ulicach z wyłączonym całkowicie lub częściowo ruchem 

kołowym.
6. Trasa będzie oznakowana.
7.  Punkt z wodą będzie usytuowany na 2,5 km trasy oraz 

w okolicach startu i mety.
8. Uczestnicy biegu mają obowiązek respektować polecenia Policji, Straży Pożarnej 

oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę Biegu.

III. Uczestnictwo

1. W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia:
02 czerwca 2018 roku ukończą 16 lat.

   2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania pisemnej zgody rodziców lub 
opiekunów.

3.Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) dokonanie rejestracji i wpłacenie opłaty startowej, co jest równoznaczne 
z oświadczeniem, że start w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zawodnika, z 
pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru imprezy;
b) złożenie oświadczenia o stanie zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa
w biegu na dystansie 5 km;

4. Za zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów 

przeprowadzenia zawodów oraz na zamieszczanie danych osobowych oraz 
wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
drukowanej, przez organizatora oraz partnerów biegu;

5.Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany 
    w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na   
karcie startowej.



6. Zawodnicy startujący w kategoriach Ochotniczych Straży Pożarnych musi w dzień 
zawodów przedstawić zaświadczenie od zarządu swojej Ochotniczej Straży Pożarnej o 
członkostwie w OSP ( załącznik 2) lub ksero legitymacji członkowskiej.
7. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 200 osób.

                8. Opłata startowa wynosi:
 30,00 zł – wniesiona do  30 kwietnia 2019
 40,00 zł – wniesiona od 1 maja 2019 do 19 maja 2019
 50,00 zł – wniesiona w Biurze Zawodów, gdy nie zostanie przekroczony limit 
uczestników.

                    9.  O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.
                    10. Rejestracja bez dokonania wcześniejszej płatności nie zapewnia przyznania numeru 

startowego.
                11. brak wpłaty do dnia 19.05 skutkuje usunięciem z listy startowej.

 12. Płatności realizowane są elektronicznie za pośrednictwem platformy płatniczej, 
przelewem za pomocą generowanego automatycznie druku (przy rejestracji).

                13. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
                14. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
   15. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: pamiątkowy numer 
startowy z chipem i pamiątkowy medal, pamiątkowa saszetka na pas- nerka, napoje oraz 
dodatkowe pamiątki w zależności od pozyskanych sponsorów.

IV. Zgłoszenie.

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie na stronie internetowej 
www.pomiaryczasu.pl

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.05.2019r.
3. W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników przyjmowanie nowych 

zawodników odbędzie się w biurze zawodów do godz. 10:00
4. Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie listy startowej, z jednoczesnym 

zamieszczeniem informacji o tym fakcie, w momencie przekroczenia limitu 200 
zawodników na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/Daniszyn/ , www.pomiaryczasu.pl

4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadanie 
numeru startowego.

IV. Pomiar i limity czasu.

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. Wszyscy zawodnicy podczas biegu zobowiązani są posiadać numery startowe 

przymocowane z przodu koszulki startowej.
4. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego 

w całości lub w części oraz jego modyfikowanie.
5. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1 godz. dystans 5 km.
6. Pozostanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie 

stosowanie się do decyzji sędziów, przenosi na uczestników odpowiedzialność 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu 
Cywilnego.

VI. Biuro Zawodów, szatnie i sanitariaty.
1. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze 

Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Biuro Zawodów usytuowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Łąkocinach 

ul. Szkolna 14, czynne będzie:

http://www.pomiaryczasu.pl/
http://www.pomiaryczasu.pl/
https://www.facebook.com/Daniszyn/


 02 czerwca 2019 r. w godz. 08:30 – 11:00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów 
startowych;

3. Uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów na terenie Sali 
Wiejskiej w Łąkocinach i z sanitariatów w Szkole Podstawowej.

VI. Klasyfikacja i nagrody.

1. Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach:
indywidualna:

a) 5 km OPEN mężczyzn i kobiet,
b) 5 km w następujących kategoriach wiekowych:

M-16 i K-16 zawodniczki i zawodnicy do rocznika 1990.
M-30 i K-30 zawodniczki i zawodnicy od rocznika 1989 do 1980.
M-40 i K-40 zawodniczki i zawodnicy od rocznika 1979 do 1970.
M-50 i K-50 zawodniczki i zawodnicy od rocznika 1969.

c)  Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w kat. Kobiet i mężczyzn,
d)  Najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Gminy Ostrów Wielkopolski.

Drużynowa:
     a. cztery najlepsze czasy zawodników z jednej drużyny.

(warunkiem zaliczenia do klasyfikacji drużynowej jest podanie takiej 
samej nazwy drużyny przez jej członków przy rejestracji elektronicznej
oraz ukończenie biegu przez minimum 4 osoby z danej drużyny)

                        Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
W każdej kategorii za zajęcie miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchar
i dyplomy. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się ok. godzin 1300.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
3. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które 

w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub 
zachowają się niezgodnie z Regulaminem.

4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
5. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają 

uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie trwania Biegu na 

jego trasie.
7. Uczestnicy Biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać 

względem Organizatora w związku z Biegiem, z wyjątkiem roszczeń z tytułu 
szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których 
odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami.

8. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na 
osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania 
imprezy.

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi.


