
 

REGULAMIN V BIEGU „NAJEŻONA PIONA” 

05 październik 2019 r. 
 

 

 

I. ORGANIZATORZY:  

• Klub Biegowy „Klub Matiego” 

https://www.facebook.com/klubmatiego/ 

• Sklepy rowerowe „Rowerowo” 

https://www.facebook.com/RoweryJezowe/ 

https://www.facebook.com/Rowerowo-Nisko-209823166244631/ 

• UKS Jeżowe Centrum 

• Stowarzyszenie  „Kobiety z Pasją” 

https://www.facebook.com/Kobiety-z-Pasj%C4%85-395349827315276/ 

 

II. CEL: 

Popularyzacja i promocja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja Gminy Jeżowe, popularyzacja 

zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Termin: sobota 05.10.2019r.; 

2. Trasa: 5 km leśnymi, utwardzonymi ścieżkami; 

3. Biuro zawodów znajdować się będzie nad zalewem; 

4. Start i meta: Zalew Przystań w Jeżowem (37- 430 Jeżowe – Kowale) 

 

 
    

 

IV. NAGRODY:  

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.  

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie 

kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

https://www.facebook.com/klubmatiego/
https://www.facebook.com/RoweryJezowe/
https://www.facebook.com/Rowerowo-Nisko-209823166244631/
https://www.facebook.com/Kobiety-z-Pasj%C4%85-395349827315276/


 

V. KLASYFIKACJA:  

1. Klasyfikacje będą prowadzone wg czasów brutto (liczone od strzału startera – pomiar elektroniczny).  

2. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I – III.  

 

VI. PROGRAM: 

11.00 – 11.50: otwarcie Biura Zawodów, weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych; 

12.00: Start biegu; 

12.50: Zakończenie biegu 

13.30: Ceremonia dekoracji zwycięzców 

14.00: Piknik Rodzinny 

 

VII. LIMIT I POMIAR CZASU: 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut od strzału startera.  

2. Zawodnicy, którzy przed upływem limitu nie dotrą do mety - nie będą klasyfikowani.  

3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipa RFID . Zawodnicy otrzymują chipy w numerze startowym w biurze 
zawodów po dokonaniu niezbędnych formalności. Posiadanie prawidłowo zamocowanego chipa/numeru 
startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.  
Podczas biegu „NAJEŻONA PIONA” będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu 
zapewniony przez firmę: Time&Speed Bogdan Kozłowski, 37-430 Jeżowe 178, Tel.: 530 856 534,  
NIP 816-154-50-09. 
 

VIII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 

Do startu w Biegu  zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania 

lekarskie lub przedłożą oświadczenie o zdolności do biegu podpisane osobiście lub przez opiekuna 

prawnego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na start podpisaną przez rodzica/opiekuna 

prawnego. 

2. Bieg jest bezpłatny. Zgłoszenia na stronie www.timespeed.pl lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów. 

3. Organizator wyznacza limit uczestników na 100 zgłoszeń. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany limitu i wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.  

4. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie oświadczenia przedłożonego przez Biuro Zawodów. W przypadku 

osób nieletnich konieczne będzie okazanie legitymacji szkolnej lub innego, aktualnego dokumentu  

ze zdjęciem oraz przedstawić zgodę na start podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko przez uczestnika biegu, bezpośrednio w Biurze 

Zawodów. W losowych przypadkach rozstrzyga Organizator.  

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony czyli skrócą trasę lub skorzystają  

z pomocy zewnętrznej (podwózki) zostaną zdyskwalifikowani.  

7. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, na piersi, w sposób 

umożliwiający identyfikację. 

8. Zabrania się przekazywania numeru startowego innemu zawodnikowi. Będzie to skutkowało 

dyskwalifikacją zawodnika. 

9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.  

10. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

 

 

http://www.timespeed.pl/


IX. Zasady FAIR PLAY: 

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie. Zawodnik musi zachować szczególną 

uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem biegu podczas trudnych 

odcinków trasy. Na trasie wyścigu należy bezwzględnie podporządkować się służbom organizatora. 

Odpoczynek lub oczekiwanie na pomoc medyczną powinno odbywać się nie bezpośrednio  

na trasie biegu ale w obrębie widoczności trasy, na tyle, żeby służby porządkowe mogły dokonać łatwej  

i szybkiej lokalizacji. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien 

zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać 

manewru wyprzedzania. Zabrania się zawodnikom utrudniania wyprzedzania poprzez gwałtowną zmianę 

kierunku biegu. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze biegu. 

Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do siebie, organizatorów i innych pracowników 

zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnik, który 

zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium, aby wyraźnie 

słyszeć wezwania organizatora, nie przedłużając dekoracji. 

 

X. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, biec tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.   Uczestnicy 

nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie biegu. Zabrania się używania szklanych 

pojemników w pobliżu i na trasie biegu. W przypadku naruszania tego przepisu uczestnicy mogą być 

ukarani dyskwalifikacją. 

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dotarcia uczestników na 

zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

Uczestnicy biegu mają do dyspozycji Depozyt w Biurze Zawodów. Depozyt można zostawić i odebrać 

jedynie w godzinach pracy Biura Zawodów, tj. od 11.00 do zakończenia zawodów. Prosimy nie zostawiać 

rzeczy kosztownych. Nie sprawdzamy zawartości depozytu i nie ponosimy za niego odpowiedzialności. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości 

regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Wszyscy zawodnicy proszeni są o poszanowanie 

środowiska naturalnego. Bezwzględnie nie można zanieczyszczać trasy biegu. Uczestnik biegu wypełniając  

i podpisując Zgłoszenie oraz Oświadczenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz umieszczenia na stronie internetowej bądź w mediach 

społecznościowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Każdy uczestnik  

w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia oraz do cofnięcia zgody  

na ich przetwarzanie. Wskazane cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyniki z danymi osobowymi mogą zostać 

wykorzystane przez organizatora, sponsora, prasę, radio i telewizję. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę 

na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas zawodów. 

Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka  

przez organizatorów na cele związane z przeprowadzeniem zawodów. Organizator zapewnia wszystkim 

uczestnikom zawodów podstawową opiekę medyczną. Organizator z Sędzią zastrzegają sobie prawo  

do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, a także do decydowania w sprawach nim  

nie objętych. 

 



Kontakt w sprawie biegu:  

Grzesiek: 603300317, Bogdan: 530856534,  

Krzysiek: 501497346, Mateusz: 516795583. 

 

Bieg „NAJEŻONA PIONA” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Działając na podstawie art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), 

informujmy, że: Administratorem danych osobowych jest:  

1. Klub Biegowy „Klub Matiego” 

https://www.facebook.com/klubmatiego/  

2. Sklepy rowerowe „Rowerowo” 

https://www.facebook.com/RoweryJezowe/ 

https://www.facebook.com/Rowerowo-Nisko-209823166244631/  

3. UKS Jeżowe Centrum 

4. Stowarzyszenie  „Kobiety z Pasją” 

https://www.facebook.com/Kobiety-z-Pasj%C4%85-395349827315276/  

5. Firma Time&Speed  

www.timespeed.pl  

 

Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO, dane osobowe umieszczone w Oświadczeniach będą wykorzystane 

jedynie do celów organizacji Biegu „NAJEŻONA PIONA” i nie będą udostępniane osobom trzecim,  

poza przypadkami o których mowa w punkcie XII. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne  

do uczestnictwa w biegu „NAJEŻONA PIONA”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zgłoszenie się i uczestnictwo w imprezie. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu „NAJEŻONA 

PIONA”, obejmuje także:- publikację imienia i nazwiska uczestnika, w przypadku, gdy zostanie nagrodzony, 

w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o wydarzeniu, 

- zarejestrowanie w czasie imprezy, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku (wizerunku 

podopiecznego) i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie,  

w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio 

lub bezpośrednio promocji wydarzenia. 

 

https://www.facebook.com/klubmatiego/
https://www.facebook.com/RoweryJezowe/
https://www.facebook.com/Rowerowo-Nisko-209823166244631/
https://www.facebook.com/Kobiety-z-Pasj%C4%85-395349827315276/
http://www.timespeed.pl/

