I. Organizatorzy
1. Klub Sportowy Start Pułaski Warka
II. Współorganizatorzy
2. Urząd Miasta i Gminy Warka
3. Dworek na Długiej w Warce
4. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
5. CESiR w Warce

XIV Bieg Pułaskiego
Warka 16.10.2016
Regulamin

III. Cele i założenia biegu
1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
2. Promocja miasta i gminy Warki
3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
5. Przybliżenie wszystkim postaci naszego Bohatera Narodowego – Kazimierza Pułaskiego
IV. Termin i miejsce
1. Impreza odbędzie się w dniu 16 października 2016 roku (niedziela) w Warce.
2. Start o godz. 11:45. Start z Rynku na Placu Czarnieckiego ulicami miasta- mapka biegu poniżej
3. Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 10 km ( 2 pętle po 5 km). Trasa nieatestowana.
4. Trasa będzie oznaczona pionowo i poziomo co 1 km.
5. Przewidziane są biegi dzieci, które będą przeprowadzane od godziny 9:30 .Zasady uczestnictwa zawarte zostaną w
odrębnym regulaminie
6. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie zostanie przeprowadzone przez firmę DATA SPORT za pomocą chipów.
V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Ustalony został limit 350 uczestników.
2. Opłata startowa wynosi 35 zł do dnia 16 września, po tym terminie 50 zł, 60zł w dniu zawodów.
3. Mieszkańcy miasta i gminy Warka opłata 25zł opłata wg. meldunku.
4. Członkowie klubu z opłaconą składką na rok 2016 – zwolnienie z opłaty (informacja telefoniczna, mailowa z
organizatorami).
5. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie http://www.online.datasport.com.pl/zapisy/
6. wpłaty dokonywać na konto Klub Sportowy Start Pułaski Warka (Imię i nazwisko rok urodzenia)
7. nr rach. 81 9154 0005 2001 0004 3531 0002 do dnia 13 października, lub w biurze zawodów w dniu imprezy w przypadku
gdy limit zawodników nie będzie przekroczony.
8. Dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres : biegpulaskiego@o2.pl lub warkabiega@interia.pl
9. Każdy uczestnik po zapisie elektronicznym i opłaceniu przelewem opłaty startowej pojawi się na liście startowej
10. Opłaty startowe jest finalizacją zgłoszenia uczestnictwa i akceptacją regulaminu XIV Biegu Pułaskiego.
11. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
12. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani
są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
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13. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 16 października 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów.
14. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. Numer podlega
zwrotowi po biegu.
15. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów rozdawanych w biurze zawodów.
16. Biuro zawodów mieści się na terenie Rynku Miasta Warki na Placu Czarnieckiego, Czynne w dniu imprezy tj. 16
października 2016 od 8: 00 do 14:00.
VI. Klasyfikacja końcowa Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:
Mężczyźni:
1. - Open
2. - M20 mężczyźni 16 - 29 lat
3. - M30 mężczyźni 30 - 39 lat
4. - M40 mężczyźni 40 - 49 lat
5. - M50 mężczyźni 50 - 59 lat
6. - M60 mężczyźni 60 - 69 lat
7. - M70+ mężczyźni 70 i powyżej
Kobiety:
1. - Open
2. - K20 kobiety 16 - 29 lat
3. - K30 kobiety 30 - 39 lat
4. - K40 kobiety 40 - 49 lat
5. - K50 kobiety 50 - 59 lat
6. - K60+ kobiety 60 i więcej
Klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Warka:
1. Najszybsi zawodnicy z Warki 1-3
2. Najstarszy zawodnik, który ukończył bieg
3. Najstarsza zawodniczka, który ukończyła bieg
4. Najszybsza drużyna spośród wareckich firm i instytucji ( klasyfikacja objęta osobnym regulaminem)
VII. Nagrody
1. - W klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3 przewidziano nagrody rzeczowe (kategorii open mężczyzn i kobiet
2. - W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 przewidziano statuetki
3. - Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
4. - Nagrody nie dublują się. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją odrębną poza którą zawodnicy dekorowani są wg.
kategorii wiekowych, zajętych w nich miejscach i osiągniętych czasach.
VIII. Zasady finansowania
1. - Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
2. - Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
IX. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
1. - Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
2. - Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb
porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg
3. - Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność.
4. - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy
X. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 350
uczestników.
4. Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w specjalnie wyznaczonych miejscach.
5. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej i toalety.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia, zagubione lub skradzione podczas
imprezy.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż
wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Limit czasu na pokonanie trasy: 1:30 godz. Po tym czasie zawodnicy będą zabierani z trasy samochodem z napisem
(KONIEC WYŚCIGU).
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana
na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
potrzeby komercyjne.
Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na
wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a
także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.,
Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencje na adres KS START Pułaski Warka ul. Grójecka 52 05-660 WARKA
Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku większej liczby uczestników jak ustalone 350 osób organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu
startowego w dniu imprezy.
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

XI. Mapka XIV Biegu Pułaskiego

Organizatorzy
KS Start Pułaski Warka
Dyrektor Biegu Tomasz Grzegorek 606306505
Kierownik Wyścigu Banach Marcin 601767314
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