Regulamin Biegu Godzinnego
Częstochowa 2017
I. CEL IMPREZY:
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako wszechstronnej formy ruchu,
- Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- Integracja i aktywizacja sportowego środowiska częstochowskiego.
II. ORGANIZATORZY:
Miasto Częstochowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa
III. ZAPISY, POMIAR CZASU I ODLEGŁOŚCI:
ZmierzymyCzas.pl
IV. TERMIN BIEGU:
Niedziela, 24 września 2017 r. start o godzinie 16:30
V. PROGRAM:
godz. 15:45 - otwarcie biura zawodów
godz. 16:25 - zakończenie weryfikacji zgłoszonych uczestników
godz. 16.25 – rozgrzewka
godz. 16:30 - start biegu 60 - minutowego
godz. 17:30 - zakończenie biegu 60 - minutowego
godz. 17:45 - zakończenie zawodów
VI. MIEJSCE i DYSTANS:
Bieg rozegrany zostanie na bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy
Dąbrowskiego 58/64.
Bieg polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 1 godziny.
Nie ma obowiązku biegać pełną godzinę – uczestnik w każdej chwili może
zejść z bieżni po przebiegnięciu dowolnej liczby okrążeń.
Liczy się pokonanie pełnego okrążenia stadionu (400m)
Po upływie regulaminowej godziny biegu na sygnał dźwiękowy obsługi pomiaru czasu
i ilości okrążeń czas zostanie zatrzymany, po czym na podstawie wskazań
elektronicznego pomiaru okrążeń ustalony zostanie dystans pokonany przez każdego
z uczestników.
VII. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą najpóźniej do dnia 22.09.2017 r. (godz.
23.59):
pod adresem:
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/433/bieg-godzinny-czestochowa-2017.html
Zgłoszenia osobiste przyjmowane będą w dniu biegu w godzinach: 15:45 – 16:25

Kontakt do organizatorów:
SKLA Zabiegani Częstochowa
e-mail: info@zabiegani.czest.pl
lub
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Dział sportu i rekreacji
tel: 34/372 26 32
e-mail: a.polak@mosir.pl
VIII. UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba niezależnie od wieku, która dokona
zgłoszenia zgodnie z pkt. VII z niniejszego regulaminu.
Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie zamknięcie zapisów przed końcowym terminem
w przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych.
Uwaga! Pomiar czasu i dystansu zostanie przeprowadzony za pomocą systemu
elektronicznego. Każdy z zawodników otrzyma elektronicznego chipa, którego będzie
zobowiązany oddać po zakończeniu zawodów.
IX. NAGRODY:
Wśród biorących udział w zawodach zostanie rozlosowana nagroda – sprzęt sportowy.
Każdy z zawodników otrzyma wodę oraz słodki poczęstunek.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność.
- Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany
jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Organizator zapewnia pomoc medyczną.
- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez ORGANIZATORÓW w zakresie niezbędnym
do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.,
- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo
wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych
oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81),
- We wszystkich sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.

