REGULAMIN
OSTATNI MARIAN 4 czyli IV Tyski Duathlon Pościgowy

I. Organizatorzy
Organizatorem imprezy jest MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach.
Współorganizatorami jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tychach i Stowarzyszenie Pozytywnie
Zakręceni.
II. Termin i miejsce
Impreza odbędzie się dnia 15.05.2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany” przy ul. Parkowej
17 w Tychach w godz. 10.00 – 14.00.
III. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w OSTATNIM MARIANIE mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18
lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do
uprawiania dyscyplin wytrzymałościowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność.
Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas
weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start, nie
mają przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin wytrzymałościowych oraz podpiszą oświadczenie,
łącznie z podpisem rodzica, o starcie na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach
dopuszcza się również do startu osoby poniżej 16 roku życia (zawodnicy klubów sportowych) - oprócz
zgody rodzica lub opiekuna wymagane jest zaświadczenie trenera weryfikujące odpowiedni poziom
sprawności.
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 na stronie internetowej imprezy 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 OSTATNI MARIAN.
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 organizatorów.
IV. Zgłoszenia i opłata regulaminowa
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie:

https://dostartu.pl/ostatni-marian-4-v6739
Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową oraz zostaną
zarejestrowani na https://dostartu.pl/ostatni-marian-4-v6739
Istnieje również możliwość zapisów bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu
zgłoszeń. Organizator dopuszcza zmianę limitu startujących.
REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW, NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA MEDALU W
DNIU ZAWODÓW.
Przy zgłoszeniu do sztafet należy zaznaczyć, kto biegnie, a kto startuje na rowerze!

Wysokość opłat startowych oraz warunki płatności podane są na stronie:

https://dostartu.pl/ostatni-marian-4-v6739
W dniu zawodów, o ile nie zostanie osiągnięty limit startujących, opłata startowa wynosi:
- 150 za start indywidualny;
- 200 zł za start sztafety.
V. Dystanse, klasyfikacje, nagrody
Zawody przeprowadzone będą na następujących dystansach: - 6 km bieg - 25 km jazdy na rowerze
(dukty leśne) - 6 km bieg
Prowadzone będą klasyfikacje:
Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn Mieszkańców Tychów.
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn OSTATNI MARIAN - wszyscy zawodnicy startujący indywidualnie
uplasowani przed specjalnie oznaczonym zawodnikiem, M 16-29; 30-39; 40-49; 50+.
Klasyfikacja wiekowa kobiet OSTATNI MARIAN - wszystkie zawodniczki startujące indywidualnie
uplasowane przed specjalnie oznaczoną zawodniczką, K 16-29; 30-39; 40-49; 50+.
Klasyfikacja OSTATNI MARIAN sztafet – sztafety, które zameldują się na mecie przed specjalnie
oznaczonym zawodnikiem - bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.
Czasy wszystkich zawodników i zawodniczek (również tych wyprzedzonych przez MARIANA i „jego
żeński odpowiednik”) będą podane w ogólnej klasyfikacji (OPEN).
Zawodnicy w klasyfikacji OPEN Mieszkańców Tychów otrzymają statuetki.
Zawodnicy w klasyfikacji OSTATNI MARIAN otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe za zajęcie
trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach.
Zawodnicy w klasyfikacji OSTATNI MARIAN sztafet otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe za
zajęcie trzech pierwszych miejsc.
IX. Postanowienia końcowe
Rejestracja i odbiór pakietów startowych oraz wstawianie rowerów do stref zmian - od 08:30 do
09:30, odbieranie rowerów – od 12:30 do 14:00.
Świadczenia dla uczestników w ramach pakietu startowego: pomiar czasu, punkt z wodą lub izo na
trasie oraz medal, woda i posiłek (po ukończeniu zawodów).
Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów.
PAKIET STARTOWY NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIA NNW.
W CZĘŚCI KOLARSKIEJ – KASK OBOWIĄZKOWY!
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.
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy zawodnika. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe oraz sprzęt sportowy pozostawiony poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia
wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są zgodne z prawdą.
Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb

porządkowych organizatorów w czasie trwania zawodów.
Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków
uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie
się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
Uczestnicy OSTATNIEGO MARIANA wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w
materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i
materiałach marketingowych organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenia limitu
uczestników, o których zobowiązują się poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

