
 
 

Regulamin 
DARKOVICKIEJ PIĄTKI 

I. ORGANIZATOR - Gmina Lyski, Obec Darkovice 

 

II. CEL 

Celem biegu jest zintensyfikowanie poziomu współpracy w obszarze sportu i rekreacji na terenach 

gmin Lyski i Darkovice.  

III. TERMIN I MIEJSCE 

Biuro zawodów: Darkovice Areál přírodního koupaliště "Na Hrázi” 
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota). 
Dystans: 5 km (trasa bez atestu). 

IV. TRASA BIEGU 

Dystans: 5 km (trasa bez atestu). Nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren zróżnicowany. 

Dokładna trasa wraz z mapą zostanie upubliczniona na stronie internetowych lyski.pl i Darkovice.cz. 

Limit pokonania trasy: 5km/ 1 godzina. Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma obowiązek na 

polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko 

zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. 

Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal. Bieg odbędzie się częściowo w ograniczonym ruchu 

ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. Pokonanie 

pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora. Zmiana kierunku, skrócenie 

trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją  Zawodnika. Trasa będzie 

oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm i strzałek kierunkowych w newralgicznych 

punktach (skrzyżowaniach). 

Start i meta: Darkovice Areál přírodního koupaliště "Na Hrázi” 

V. PROGRAM IMPREZY 

 
8:00-9:30 – biuro zawodów - Darkovice, Areál přírodního koupaliště "Na Hrázi” 

10.00 – start biegu głównego (5 km) 

11:00 – zakończenie biegu  

11.30 – rozpoczęcie dekoracji 

12:30 – zakończenie imprezy 

VI. UCZESTNICY 

W biegu uczestniczą osoby, które zgłosiły się za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej na stronie 

lyski.pl, darkovice.cz lub w biurze zawodów. 

http://www.lyski.pl/


 
 
Niepełnoletni uczestnicy startujący w biegach muszą przedłożyć organizatorowi zgodę opiekuna. W 

biegu głównym (5 km) starują zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu imprezy ukończyli 15. rok życia, a w 

biegach towarzyszących startują według roku urodzenia. Wszyscy uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność podpisując zgłoszenie do biegu, co jest także równoznaczne z akceptacją  

niniejszego regulaminu. Każdy zawodnik biegu otrzyma indywidualny numer startowy, który jest 

podstawą ostatecznej klasyfikacji. 

Uczestnik bierze udział w biegu  wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, 

mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Każdy zawodnik 

oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć  prawa do dochodzenia odszkodowania  od 

Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy  poniesienia strat materialnych 

związanych z uczestnictwem w biegu. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym 

uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie. 

W trakcie trwania projektu w celu przygotowania się do zawodów zostaną dodatkowo zorganizowane 

treningi dla wszystkich chętnych mieszkańców Gmin Lyski i Darkovice. Treningi są bezpłatne, warunki 

uczestnictwa w treningach, zapisy, harmonogram i miejsce zajęć zostanie upubliczniony na stronie 

www.lyski.pl.  

Inne ograniczenia dotyczące udziału w  biegu i udziału w treningach. 

 Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: wnoszenie  przedmiotów, które mogą być 

niebezpieczne dla innych Uczestników; środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania 

wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zajęć. Organizator  zastrzega 

sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału  osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub 

posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń trenera i organizatorów, 

w uzasadnionych przypadkach na ich polecenie jest obowiązany opuścić zajęcia. 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia 7 czerwca 2019 roku 

zamieszczony na stronie lyski.pl i darkovice.cz. Wśród uczestników biegu zostaną rozdysponowane 

materiały promocyjne. 

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście 

startujących. W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z listami 

startowymi.  

Uczestnictwo we wszystkich biegach jest bezpłatne. 
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu  8 

czerwca 2019 roku. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do 

kontroli daty urodzenia, ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej. Podczas 

weryfikacji Uczestnik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym imienia, 

nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym 

http://www.lyski.pl/


 
 
zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu. 

VIII. KLASYFIKACJE 

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn. Kategorie: 
I -15 – 19 
II – 20 – 29 
III – 30 – 39 
IV – 40 – 49 
V – 50+ 

IX. NAGRODY 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowy dyplom i puchar.  

X. UBEZPIECZENIE. 

 Bieg  ubezpiecza  Organizator oraz dodatkowo uczestników – tylko NNW. W pozostałych przypadkach 

Uczestnikom doradza się zakupienie dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli uznają to za konieczne. 

XI. LIMIT UCZESTNIKÓW 

Organizator w trakcie procesu zgłoszeń uczestników zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby 

startujących ze względów organizacyjnych. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy 
pozostawione bez opieki. W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany wybranej uprzednio trasy.  
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 

biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Organizator nie przewiduje wydłużenia 

godzin pracy biura biegu – uczestnik jest zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić 

wymaganych formalności. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie lyski.pl i 

Darkovice.cz. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora. 

 

http://www.lyski.pl/

