REGULAMIN
I Tyski Bieg Morsów MOKRE Majtki oraz bieg towarzyszący SUCHE Majtki
18 listopada 2018, Tychy Paprocany
I. Cel imprezy:
- propagowanie morsowania;
- upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia;
- promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.
II. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni,
- Music Sport Events Ziach Mariusz,
- Perfekt Plan Organizacja Imprez,
- Stowarzyszenie NOL Tychy.
III. Termin, miejsce oraz trasa:
1. Zawody odbędą się 18 listopada 2018.
2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy.
3. Biuro zawodów, depozyt, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego
MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Start zawodów: godzina 13.00.
5. Długość trasy biegowej: MOKRE Majtki - ok. 6,5 km; SUCHE Majtki - ok. 6,0 km.
6. Charakterystyka trasy: trasa płaska, szybka, nawierzchnia asfalt oraz utwardzone ścieżki.
MOKRE Majtki zawierają dodatkowo odcinki pokonywane "po pas" w wodzie.
7. Elektroniczny pomiar czasu.
IV. Uczestnictwo:
1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły
18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność
rodzica/opiekuna prawnego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również do
startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych lub regularnie
uprawiających biegi długodystansowe) - oprócz zgody rodzica lub opiekuna wymagane
jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom sprawności.
2. Uczestnicy zawodów dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność.

3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej.
V. Zgłoszenia i opłata startowa
Opłaty przyjmowane są na rachunek konta:
Music Sport Events Ziach Mariusz ul. Jana Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
nr konta: 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Jako tytuł wpłaty proszę podać, w zależności od wybranego biegu:
- mokre majtki, imię i nazwisko;
- suche majtki, imię i nazwisko.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
zawodów.
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów bez gwarancji
otrzymania pakietu startowego.
OPŁATY:
Bieg Mokre Majtki
Pierwsze 50 osób 39 zł
51 os. – 150 os. 49 zł
Powyżej 151 os. 59 zł
Bieg Suche Majtki
Pierwsze 50 osób 35 zł
51 os. – 150 os. 40 zł
Powyżej 151 os. 45 zł
VI. PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje:
- profesjonalny pomiar czasu;
- poczęstunek;
- pamiątkowy medal;
- ciepły lub zimny napój (w zależności od warunków atmosferycznych);
Pakiet startowy będzie zawierał dodatkowo pamiątkowy gadżet oraz ew. upominki od
sponsorów.
VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE
Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn zarówno w biegu Mokre Majtki i
Suche Majtki przewidziane są trofea i nagrody rzeczowe.
Wszystkie osoby, które ukończyły bieg uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych
ufundowanych przez sponsorów.

Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym komunikacie.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW
10.30 - 12.30 - odbiór pakietów startowych
12:30 - koniec wydawania pakietów startowych
13:00 – start
Ok. 14:00 – 16.00 - wydawanie posiłków
Ok. 15:30 - dekoracja zwycięzców i losowanie nagród.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie,
wynikające z winy uczestników.
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
4. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW – pakiet startowy go nie zawiera.
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji w regulaminie, w tym
wprowadzenia limitu uczestników.
7. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, do celów związanych z realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły
się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach i zdjęciach z wyżej wymienionej
imprezy.

