15tka z Katowic do Sosnowca
Bieg uliczny na dystansie 15 km
Katowice - Sosnowiec, 11 września 2016 r.

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY
- M Event
2. CEL
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej oraz prostej formy sportu i wypoczynku,
- Propagowanie Komunikacji Miejskiej i ekologicznego transportu tramwajowego,
- Promocja Miasta Sosnowiec,
- Promocja Miasta Katowice.
3. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZACJA
- Bieg „15tka z Katowic do Sosnowca” na dystansie 15 kilometrów (dalej: bieg) odbędzie się w dniu
11 września 2016 r. w niedzielę w Sosnowcu i Katowicach.
- Start biegu odbędzie się o godz. 11:00 z Placu Szewczyka/Galeria Katowicka w Katowicach. Trasa
biegu przebiegać będzie ulicami Katowic i Sosnowca o nawierzchni asfaltowej i będzie
oznakowana co kilometr.
- Pomiar czasu przeprowadzi firma Domtel-Sport, za pomocą chipów wielorazowych.
- Wyniki biegu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora i Partnerów
najpóźniej 24 godziny po zakończeniu biegu.
- Limit czasu biegu wynosi 135 minut . Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
- Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia
numeru i zwrotu chipa.
- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów Ruchu Drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
- Meta biegu będzie zlokalizowana w Sosnowcu, na parkingu Hali Widowiskowo – Sportowej przy
ul. Żeromskiego 9.
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Program szczegółowy:
10.09.2016r. sobota
- godz. 12:00-18:00 – Biuro Zawodów, Galeria Katowicka, Katowice, ul. 3-go Maja 30,
11.09.2016r. niedziela
- godz. 7:30 – otwarcie Biura Zawodów, rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych,
- godz. 10:00 – zamknięcie Biura Zawodów,
- godz. 10:45 – uroczyste powitanie uczestników biegu na Starcie,
- godz. 11:00 – Start biegu,
- godz. 13:15 – Meta biegu, limit czasu,
- godz. 14:00 – wręczenie nagród zwycięzcom,
- godz. 15:00 – oficjalne zakończenie imprezy.
4. UCZESTNICTWO
- Bieg ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
- Prawo do startu w biegu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 10.09.2016 roku
ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej.
- Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów
w dniu 10 września w godz. 12:00-18:00, lub w dniu Startu w godz. 7:30-10:00. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia
do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
podpisanego własnoręcznie(w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez
rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób
niepełnoletnich). Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są
ostateczne i nieodwołalne.
- Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb
porządkowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
- Każdy zawodnik biegnie w swoim stroju sportowym, obowiązuje ubiór estetyczny.
- Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
biegu. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych
wypadków, uczestnicy nie są ubezpieczeni od NNW przez organizatora.
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- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie.
5. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
- Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienia formularza dostępnego na
stronie http://www.biegpietnastka.pl/
- W biegu obowiązuje limit do 1000 uczestników.
- Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 05.09.2016 r. o godz. 23:59.
- Każdy uczestnik biegu na 15 km dokonuje opłaty startowej (wpisowego):
⇰ 35 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31.07.2016 roku do godz. 23:59,
⇰ 45 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 05.09.2016 roku do godz. 23:59,
⇰ 60 zł od osoby za bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w Biurze Zawodów w
przeddzień i w dniu Startu (w przypadku wolnych miejsc).
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej
(z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej - osób niepełnosprawnych posiadających
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
- Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
zawodnika na liście startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu
pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega
zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
- Opłatę należy wnosić na konto bankowe:
M Event
ul. Litewska51/3, 41-200 Sosnowiec, nr rachunku:
ING 60 1050 1360 1000 0092 1352 8574
w tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA z DOPISKIEM
„15tka”.
- Osoby które chcą otrzymać fakturę proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem
wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: michniakmagdalena@gmail.com
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6. KLASYFIKACJE
- Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open).
- Kategorie wiekowe kobiet:
K1 16-29 lat,
K2 30-39 lat,
K3 40-49 lat,
K4 50 i więcej lat
- Kategorie wiekowe mężczyzn:
M1 16-29 lat,
M2 30-39 lat,
M3 40-49 lat,
M4 50-59 lat,
M5 60 i więcej lat
- O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej
kategorii wiekowej.
7. NAGRODY
- Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami i
nagrodami rzeczowymi.
- Pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych - puchary i nagrody rzeczowe.
- Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
- Puchary i upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek w klasyfikacji
Sosnowiec i Katowice (według adresu zameldowania).
- Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji ogólnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:
- pamiątkowy numer startowy, imienny,
- medal, dla wszystkich, którzy ukończą bieg,
- koszulkę techniczną dla pierwszych 600 zgłoszonych z opłaconą opłatą startową,
- posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu, wodę.
8. ZASADY FINANSOWANIA
- Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
- Zawodnicy do Biura Zawodów przyjeżdżają na koszt własny,
przewidziany jest bezpłatny transport tramwajami w dniu zawodów na
Start do Katowic, a także po zawodach z Sosnowca do Katowic.
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9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami z przodu
koszulki.
- Organizator zapewnia sanitariaty z toaletami i depozyt.
- Organizator zapewnia zamówiony rozmiar koszulki przy rejestracji do dnia 31 sierpnia 2016
roku. Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki technicznej ma każdy uczestnik TYLKO
w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości
zmian. Przy odbiorze pakietu startowego również nie ma możliwości wymiany koszulki na inną.
Prosimy o uważny wybór i sprawdzenie, który rozmiar pasuje najlepiej. Osoby , które nie podadzą
rozmiaru koszulki podczas rejestracji do dnia 31 sierpnia 2016 roku dostaną koszulki, które
pozostaną.
- Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu, po
wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich
zgłoszenia.
- Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwały zespoły ratownictwa medycznego w
ambulansach typu P,
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres
e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
- Nie odebrany przez zawodnika najpóźniej w dniu biegu pakiet startowy przepada.
- Uczestnik biegu, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w biegu, wyraża zgodę na
publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach
promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

Magdalena Michniak
Organizator

