
REGULAMIN
BIEG BEZ GACI, czyli I KATOWICKI BIEG MORSA

23  marca 2019, Katowice – Dolina Trzech Stawów

  1. CEL IMPREZY:

- Propagowanie morsowania;

- Propagowanie aktywnego stylu życia;

- Promocja Katowic.

          2. ORGANIZATORZY:

- Music Sport Events;

- Katowicki Klub Morsów ARKTYKA;

- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni;

- Miasto Katowice.

3.  MIEJSCE, START

Biuro zawodów: Katowice, ul. Trzech Stawów (obok wiaduktu autostrady A4).

Godziny rejestracji i odbierania pakietów startowych - od  godz. 13:00 do godz. 14:30.

      4. TRASA I FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Dystans – 5 km; nawierzchnia mieszana – asfalt, szuter; 2 odcinki (100-200 metrów) pokonywane  
po pas w wodzie.

Start – godz. 15:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 minut.

Trasa biegu będzie oznaczona taśmą i/lub strzałkami. Na trasie biegu będą znajdować się 
wolontariusze.

Obowiązuje zakaz startu w długich spodniach, legginsach, odzieży zakrywającej udo.      
Numery startowe będą nanoszone markerem na udo. 



5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Dopuszczone do startu będą osoby zarejestrowane, które dokonały opłaty startowej. Prawo 
startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18lat, podczas weryfikacji w 
biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów 
długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16lat, 
podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców 
na start, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie, 
łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność.

Wzór oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego 
regulaminu.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 
osobowych oraz wieku. 

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na 
publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych 
organizatorów w ramach promocji imprezy BIEG BEZ GACI. Wyrażają również zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na 
wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych 
organizatora.

      6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem panelu do rejestracji na stronie       
www.masakratorrun.pl

Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania 
limitu zgłoszeń, jeśli zostanie ogłoszony.

Opłaty:

- dla pierwszych 50 opłaconych uczestników, cena = 39zł;

- powyżej 50 opłaconych uczestników, cena = 49 zł;

- w dniu zawodów, cena = 50 zł.

Opłaty  można również dokonać  przelewem tradycyjnym na konto:

MUSIC SPORT EVENTS
ul. Oddziału AK Ordona 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872

Tytuł przelewu: opłata startowa bbg, imię i nazwisko.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata  może być scedowana na innego zawodnika. 



     7. POMIAR CZASU

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.  Zawodnicy są zobowiązani do przymocowania 
chipa do buta (przewlec przez sznurówki) lub do nogi nad kostką (opaską otrzymaną w biurze 
zawodów). Start bez chipa, jego zgubienie lub zniszczenie skutkuje dyskwalifikacją.

Po ukończeniu biegu należy zwrócić chip!

Protesty można zgłaszać do 15 minut od wywieszenia listy z wynikami. Po tym czasie żadne 
protesty nie będą rozpatrywane.

     8. KLASYFIKACJA, NAGRODY

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

- indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce);

- drużynowa (brane pod uwagę  czasy najszybszych 2 kobiety i 2 mężczyzn w zespole);

- Miss Mors, Mister Mors, najlepszy strój.

Przewidziano następujące nagrody:

• zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody 
finansowe lub rzeczowe oraz puchary;

• zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują narody rzeczowe i trofea;
• zwycięzcy kategorii  Miss Mors, Mister Mors, najlepszy strój otrzymają narody rzeczowe. 

9. OFICJALNE WYNIKI

Wyniki zamieszczone zostaną na: www.masakratorrun.pl i www.timing4u.pl 

     10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pakiet startowy będzie zawierał m.in.: elektroniczny pomiar czasu, gorący posiłek, gorącą herbatę i 
kawę, możliwość skorzystania z sauny oraz MAJTKI BIEG BEZ GACI, pamiątkowy medal           
(w przypadku ukończenia zawodów) i ew. dodatki od sponsorów. Dla uczestników zostanie 
udostępniona przebieralnia i depozyt. 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, wolontariuszy, 
organizatorów oraz służb medycznych.

Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od 
przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro 
zawodów.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 



wypadków. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

Uczestnicy Mors Masakrator wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach foto i
wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach 
marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

UWAGA!!!

Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan 
uczestnika wymaga interwencji medycznej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie oświadczenia o 
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem BIEGU BEZ GACI i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji 
przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.

Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i potwierdzam, że jestem
zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych 
obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.


