REGULAMIN
I PÓŁMARATONU W BISKUPCU
O PUCHAR WÓJTA GMINY BISKUPIEC

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

Cel imprezy
1. Popularyzowanie i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy
sportu i wypoczynku.
2. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego.
3. Promocja Gminy Biskupiec
4. Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Organizatorzy
1. Urząd Gminy w Biskupcu – główny organizator
2. Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie współorganizator
3. Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu - współorganizator
Patronat honorowy
1. Arkadiusz Dobek – Wójt Gminy Biskupiec
Patronat medialny
1. Gazeta Nowomiejska
2. Nowe Miasto dla Was
Termin i miejsce imprezy
1. 20 październik 2019r. – start godzina 12.00 Amfiteatr przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec.
2. W ramach imprezy przeprowadzone zostaną następujące biegi:
1) Półmaraton – ok. 21,1 km
2) Biegi dla uczniów Szkół Podstawowych
klasy IV-VI (rocznik 2007 i młodsi – Igrzyska Dzieci)
-dziewczęta – 800m
- chłopcy – 1000m
klasy VII, VIII (rocznik 2006-2005 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej)
-dziewczęta – 1000m
- chłopcy – 1500m
Program imprezy
9.00-11.15 Rejestracja zawodników (Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 4, 13340 Biskupiec)
11.45 – Zbiórka na terenie Amfiteatru (ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec) i oficjalne
otwarcie imprezy.
12.00 – Start II półmaratonu w Biskupcu o Puchar Wójta Gminy Biskupiec
od 12.15 Biegi dla uczniów Szkół Podstawowych, konkursy, gry i zabawy dla
dzieci.
14.30-15.00 – Meta – zakończenie biegu
15.30 – Wręczenie nagród
16.00 – Zakończenie imprezy.

VII.

Rozpoczęcie imprezy i trasa biegów.
1. Start biegów godz. 12.00 odbędzie się na terenie Amfiteatru przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec,
2. Jedno okrążenie wyznaczonej trasy stanowi dystans półmaratonu,
3. Trasa – Start o godzinie 12.00 - Biegacze rozpoczną bieg na terenie Amfiteatru
w Biskupcu, pobiegną przez ulice Szkolną, Rynek, Kościelną, Tkacką,
Szewską, Szpitalną w miejscowości Biskupiec. Następnie z Biskupca ruszą
drogą gminną na Lipinki (nawierzchnia asfaltowa i gruntowa), z Lipinek - do
drogi powiatowej - Mierzyna (droga asfaltowa), z Mierzyna na Babalice
(nawierzchnia gruntowa i asfaltowa). Z miejscowości Babalice trasa
przebiegnie przez miejscowość Sędzice (nawierzchnia asfaltowa), a następnie
drogą gruntową do drogi gminnej Biskupiec – Lipinki z zakończeniem na
wyznaczonych ulicach w miejscowości Biskupiec z metą na Amfiteatrze w
Biskupcu.
4. Punkty z wodą – na trasie przewiduje się punkty z wodą na ok. 5km, 10km,
15km oraz na miejscu startu/mety.
5. Zawodnicy którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do
opuszczenia trasy, zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi wszelką
odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów
ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
6. Limit czasu biegu wynosi 3h.
7. Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od
startu do mety.
8. Biegacze na trasie będą prowadzeni przez radiowóz lub motocykl policji.

VIII. Zapisy
1. Zapisy do biegów odbywają się mailowo na adres e-mail:
sekretariat@gminabiskupiec.pl oraz poprzez stronę https://dostartu.pl/iipolmaraton-w-biskupcu-o-puchar-wojta-gminy-biskupiec-v3735.pl.html
2. Termin przyjmowania zapisów zarówno na e-mail jak i poprzez stronę upływa
14 października 2019r.
3. W zgłoszeniu przesyłanym na adres e-mail należy podać imię i nazwisko, datę
urodzenia oraz miejscowość zamieszkania.
4. Każdy zawodnik w dniu zawodów w biurze zawodów musi się zarejestrować.
5. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 11.15 na terenie
Amfiteatru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu.
6. Zapisy będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów.
IX.

Warunki uczestnictwa.
1. Udział w półmaratonie jest bezpłatny.
2. W półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 20.10.2019 r.
ukończyły 18 lat.
3. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu okaże dowód osobisty lub
legitymację szkolną w celu weryfikacji, podpisze oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz wyrazi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest
zobowiązany do jego przestrzegania.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.

X.

XI.

XII.

KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja Generalna (OPEN) Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 3 miejsca)
2. Klasyfikacja wiekowa
Kobiety:
K-18
18-29lat
K-30
30-39lat
K-40
40-49lat
K-50+
50 i więcej lat
Mężczyźni:
M-18
18-29 lat
M-30
30-39 lat
M-40
40-49 lat
M-50+
50 i więcej lat
Nagrody
1. Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn
obu biegów – nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 500,00zł
II miejsce – 300,00zł
III miejsce –200,00zł
2. Za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych – puchary.
3. Dla wszystkich uczestników organizator gwarantuje pamiątkowe medale.
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zapewnia pakiety startowe dla zawodników.
2. Organizator nie gwarantuje pakietów startowych dla osób zapisujących się w
dniu zawodów.
3. Wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbywać się
będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu od 9.00 do 11.15.
4. Organizator przewiduje ciepły posiłek regeneracyjny po biegu.
5. Szatnie i toalety zlokalizowane będą na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w
Biskupcu.
6. Organizator nie zapewnia noclegów.
7. Bieg będzie prowadzony przy ograniczonym ruchu. Uczestnicy proszeni są o
zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
9. Trasa nie posiada atestu PZLA.
10. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator biegu.
11. Wszelkie informacje dotyczące imprezy pod nr tel. 512 290 120 lub pod
adresem sekretariat@gminabiskupiec.pl
12. Każdy z uczestników biegu odpowiada za swój stan zdrowia, posiada
ubezpieczenie, akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie i
publikacje wyników, zdjęć, materiałów promocyjnych związanych z promocją
zawodów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w
których uprzednio opublikował regulamin.
14. Zawody będą przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne, przy
czym organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania
przyczyny.
Organizatorzy

- droga o nawierzchni asfaltowej,
- droga o nawierzchni gruntowej,
- kierunek biegu.

