REGULAMIN
Wydarzenia sportowego o udziale indywidualnym:

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STADIONOWE 10km
Cel imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. Wspólne (choć osobno)
Organizator: Datasport
Rejestracja:
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6093
do godziny 23.00 23 marca 2021 roku.

Opłaty
Udział jest bezpłatny, organizator nie pobiera żadnych opłat od
uczestników wydarzenia.
Dystans i miejsce
Uczestnik może startować na dowolnym stadionie z bieżnią 400m
na świecie o dowolnej porze między 16.03.2021 a 23.03.2021
Pomiar czasu, rejestracja uczestnictwa
Czas i udział rejestrujemy na jeden z dowolnych sposobów:
•

Aplikacją Rejestrator GPS do pobrania ze Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details...
lub na Iphona (IOS):
https://apps.apple.com/.../datasport.../id1516174001...

Logując się mailem i hasłem tymi samymi co przy zapisach,
wybierając w Twoje zawody odpowiednie zawody i uruchamiając rejestrację.
•

Zegarkiem sportowym GARMIN lub POLAR lub SUUNTO podłączonym do aplikacji Rejestrator GPS (zegarek podłączyć
można w kółku z wykrzyknikiem na pierwszej stronie aplikacji).
Można używać jednocześnie zegarka i aplikacji dla bezpieczeństwa. Wynik z zegarka będzie priorytetowy. Po pojawieniu
się śladu z zegarka w treningach w aplikacji Rejestrator GPS
w Wynikach w treningu należy wejść w edycję treningu i podpiąć go do zawodów.

•

Dowolnym innym zegarkiem sportowym lub dowolną inną aplikacją rejestrującą ślad GPS (po zakończeniu zawodów konieczne jest pobranie z odpowiedniej aplikacji dla zegarka śladu jako plik tcx lub gpx i wgranie go do wyników zawodów
przyciskiem dodaj swój wynik.

W przypadku korzystania z aplikacji i zegarków należy uruchomić
pomiar czasu na starcie i zakończyć pomiar czasu na mecie.
Ze względu na ograniczoną dokładność urządzeń GPS wskazania dystansu pochodzące z GPS należy traktować orientacyjnie. Ślad GPS musi jednak pokazać pokonanie pełnej trasy
czyli pełnych 25 okrążeń bieżni 400-metrowej. Wyniki zawodów przyjmą ślad z aplikacji czy z zegarków z pewną tolerancją dystansu.

Każdy postój zostanie doliczony do czasu biegu.
Nierzetelne wyniki (nierzetelne ślady GPS także spoza stadionu)
będą usuwane.
Datasport

