REGULAMIN
XXIII MIĘDZYNARODOWEGO TYSKIEGO BIEGU ULICZNEGO
1. ORGANIZATORZY BIEGU
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, przy współpracy:
- Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki,
- Komendy Miejskiej Policji w Tychach,
- Straży Miejskiej w Tychach,
- Państwowa Straż Pożarna w Tychach.
Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta miasta Tychy
2. Informacje
 SPONSOR GŁÓWNYM JEST FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES POLAND.


Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako czynnej rekreacji.



Promocja Tychów jako aktywnego miasta.

3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Bieg odbędzie się 2 września 2018 r. w kategoriach wiekowych i na różnych dystansach
od 100 m do 10 km, start biegu głównego 10.00 (wspólny start z VII TYSKIM
PÓŁMARATONEM) w Tychach.
Biuro zawodów, start i meta – PARK GEMINI Tychy – ul. Towarowa.
Szatnie i prysznice – PARK GEMINI Tychy – ul. Towarowa.
4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Uczestnictwo w biegach dziecięcych i młodzieżowych.
• Do biegu zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy napiszą oświadczenia o starcie
na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują
rodzice). Uiszczą opłatę startową.
Uczestnictwo w biegu głównym.
• Ze względu, że na trasie biegowej są odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie
przewiduje KATEGORII – NIEPEŁNOSPRAWNI NA WÓZKACH.
• Każdy kto zgłosi swój udział do 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej
www.tyskipolmaraton.pl; www.mosir.tychy.pl;
www.spla.com.pl
i dokona opłaty startowej na konto Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki
w Tychach NR BGŻ Tychy 24 2030 0045 1110 0000 0239 8580 z dopiskiem XXIII MTBU
otrzyma pamiątkową koszulkę.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH będzie możliwy w biurze zawodów w dniu
1.09.2018 r. w PARK GEMINI Tychy – ul. Towarowa - czynne w godzinach 10.00 –
20.00 oraz w dniu zawodów 2.09.2018 r. w godzinach: 7.30 – 9.30.
PAKIET STARTOWY zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy z chipem do
pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę.
Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej po wpłacie na konto opłaty startowej.
Samo zgłoszenie się nie jest równoznaczne z umieszczeniem na liście startowej.
PROŚBA ORGNIZATORÓW O ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
W SOBOTĘ W DNIU 1.09.2018 r.
UWAGA! Przy odbiorze należy dostarczyć podpisane oświadczenie wg. wzoru.
PAKIETY ODBIERA SIĘ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI
5. Obowiązek informacyjny.
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że
Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie:
MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12
w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i są przetwarzane na podstawie
art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może
zostać odwołana. Skutkować to będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie. Odwołanie
zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR
w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej
wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl lub w trakcie trwania imprezy w Biurze Zawodów.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z Ogólnego Regulaminu
Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSIR Tychy. Odbiorcy danych osobowych są określeni
w Ogólnym

Regulaminie

Imprez

Sportowo

–

Rekreacyjnych

MOSIR

Tychy,

a współadministratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki
w Tychach, z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorek 2.

Zał. 1.
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/
Nazwisko …………………………………………………………………
Imię ……………………………………………………………
Data urodzenia …………………… NR STARTOWY …………………..
tel. do powiadomienia w razie wypadku
…………………………………………………
„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się
z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała
oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach –
XXIII Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny. Zapoznałem się z regulaminem zawodów i przyjmuję oraz
akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art.
29 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji
celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby moje dane (nazwisko, imię,
miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach
z wyżej wymienionej imprezy. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba
zaistnieje”.
data .......................,

czytelny podpis ...............................................

Zał. 2.
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/
Nazwisko …………………………………………………………………
Imię ……………………………………………………………
tel. ………………………………………………………….
„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym,
SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan
zdrowia pozwala na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych.
Jednocześnie oświadczam że syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w zawodach – XXIII
Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny. Zapoznałem się z regulaminem zawodów i przyjmuję oraz akceptuję
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 29
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji
celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby dane syna/córki (nazwisko,
imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach
z wyżej wymienionej imprezy. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli
taka potrzeba zaistnieje”.
data .......................,

INFORMACJE

czytelny podpis ...............................................

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tychy - Zespół ds. Sportu i Organizacji Imprez
43 – 100 Tychy, ul. Piłsudskiego 12, tel. /fax (032) 661 16 89; www.mosir.tychy.pl
6. FINANSOWANIE
- wysokość opłaty startowej do biegu głównego: 50,00 zł - do 20.08.2018 r.,
- opłata do biegów dziecięcych i młodzieżowych – 5,00 zł – wpłata w dniu zawodów –
1.09.2018 r.,
- koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
W przypadku nie wystartowania uczestnika, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 NIE WOLNO BIEC ZE SŁUCHAWKAMI NA USZACH.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą
dyskwalifikacji.
 Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa,
której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 DEPOZYT UBRANIOWY: zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem
startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku
zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się
pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
w depozycie.
 Obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR
Tychy, dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze
Zawodów.
 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 Informujemy, że na terenie imprezy (biuro zawodów, miasteczko przed Gemini Park
Tychy) znajduje się monitoring wizyjny należący do GEMINI PARK Tychy,
ul. Towarowa 2c, 43-100 Tychy.

DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE
BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE
Zawody odbędą się w dniu 1.09.2018 r. (sobota).
Opłata do biegów dziecięcych i młodzieżowych – 5,00 zł – wpłata w dniu zawodów – 1.09.2018 r.
Zapisy - PARK GEMINI TYCHY – godz. 10.00 – 12.45
Start - PARK GEMINI TYCHY – godz. 13.00
Po dekoracji w biegach dziecięcych i młodzieżowych – konkurs z nagrodami.
DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE
100 m – 2014 i mł.
200 m – 2012 – 2013
300 m – 2010 – 2011
400 m – 2008 – 2009
800 m – 2007 – 2006
1000 m – 2005 – 2003
W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych przewiduje się nagrody dla trzech najlepszych
zawodników. Na wszystkich dystansach będzie prowadzona klasyfikacja oddzielna.
Uczestnicy każdego biegu w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych otrzymają napoje, słodycze i medal
pamiątkowy za udział.
REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI
 Organizatorem Konkursu z nagrodami jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, ul.
Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
 Konkurs z nagrodami organizowany jest dla wszystkich uczestników biegów dziecięcych
i młodzieżowych.
 Właściciel wylosowanego numeru startowego zostanie zaproszony na scenę, gdzie zostanie zadane
proste pytanie z dziedziny sportu w mieście Tychy.
 Po poprawnej odpowiedzi wręczana jest nagroda, w przypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi
losowany jest kolejny numer startowy.
 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
KATEGORIE W BIEGU GŁÓWNYM 10.000 m
KOBIETY
1999 – 2002
1989 – 1998
1979 – 1988
1969 – 1978
1968 i st.

MĘŻCZYŹNI
1999 – 2002
1989 – 1998
1979 – 1988
1969 – 1978
1959 – 1968
1949 – 1958
1948 i st.
• OPEN - niepełnosprawni z dysfunkcją ruchową – zapisy telefonicznie (32/661 16 89)
lub na stronie tyskipolmaraton.pl – do 20.08.2018 r.

PROGRAM
1.09.2018
10.00 – 20.00
10.00 – 12.45
13.00
ok. 13.40

Wydawanie pakietów startowych dla uczestników biegu głównego
Przyjmowanie zgłoszeń do biegów dziecięcych i młodzieżowych
starty biegów – od najmłodszych do najstarszych
Dekoracja i Konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży

2.09.2018
7.30 – 9.30 BIURO ZAWODÓW - wydawanie pakietów startowych
9.55 Otwarcie imprezy
10.00 start biegu głównego – 10.000 m (wspólny start z VI Tyskim Półmaratonem
ok. 13.30 Ogłoszenie wyników biegu głównego i wręczenie nagród
POSIŁEK – po ukończeniu przez uczestnika biegu.
NAGRODY
Każdy zawodnik biegu głównego otrzyma pamiątkowy medal.
W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych przewiduje się nagrody dla trzech
najlepszych zawodników. Na wszystkich dystansach będzie prowadzona klasyfikacja
oddzielna.
W biegu głównym w klasyfikacji generalnej nagradzane są miejsca 1-6 mężczyźni i 1-6
(kobiety) – otrzymają nagrody finansowe i puchary.
WAŻNE!
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia. Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na wskazane przez
zwycięzców konto, dlatego też prosimy o posiadanie przy sobie nr rachunku bankowego.
W kategoriach wiekowych w biegu głównym nagrody rzeczowe oraz medale za miejsca od 1 do 3.
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu głównym,
nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
W biegu głównym nagrody rzeczowe i statuetki otrzymają również:
- najstarszy uczestnik i uczestniczka
- najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy Tychów
Uczestnicy każdego biegu w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych otrzymają napoje,
słodycze i medale za udział.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na
ceremonii wręczenia.

KOMUNIKAT
XXIII MIĘDZYNARODOWY TYSKI BIEG ULICZNY
NAGRODY W BIEGU GŁÓWNYM – KLASYFIKACJA GENERALNA
W biegu głównym w klasyfikacji generalnej nagradzane są miejsca 1-6 mężczyźni i 1-6 (kobiety) –
otrzymają nagrody finansowe i trofea sportowe.
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu głównym, nie
będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
MĘŻCZYŹNI
1.
2.
I MIEJSCE
– 1000
brutto
3.
II MIEJSCE
–
750
brutto
4.
III MIEJSCE –
600
brutto
5.
IV MIEJSCE –
500
brutto
6.
V MIEJSCE
–
350
brutto
7.
VI MIEJSCE –
250
brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I MIEJSCE
brutto
II MIEJSCE
brutto
III MIEJSCE
brutto
IV MIEJSCE
brutto
V MIEJSCE
brutto
VI MIEJSCE
brutto

KOBIETY
ZŁ
ZŁ
ZŁ
ZŁ
ZŁ
ZŁ

– 1000 ZŁ
–

750 ZŁ

–

600 ZŁ

–

500 ZŁ

–

350 ZŁ

–

250 ZŁ

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii
wręczenia.
Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na wskazane przez zwycięzców konto, dlatego też
prosimy o posiadanie przy sobie nr rachunku bankowego.

UWAGA:
Wolna od podatku dochodowego jest nagroda, której jednorazowa wartość nie
przekracza 2000 zł (tekst ujednolicony Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350 art. 21 ust. 1 pkt 68).
W przypadku gdy wartość jednorazowej nagrody rzeczowej przekroczy 2000 zł –
zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości 10% i odprowadzony przez MOSiR
z zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 41 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz.
350).

