REGULAMIN
X BIEGU ULICZNEGO „KACZORSKA DZIESIĄTKA”
O PUCHAR WÓJTA GMINY KACZORY
1.

Cel imprezy:

 Popularyzacja biegów jako najprostsza forma ruchu na świeżym powietrzu.
 Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy
Kaczory.
 Promocja gminy Kaczory i powiatu pilskiego.
2.

Organizatorzy:



Gmina Kaczory



Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
Bieg Uliczny „Kaczorska Dziesiątka” o Puchar Wójta Gminy Kaczory” odbędzie się w
ramach cyklu biegów „Biegaj z nami”, nad którym patronat sprawuje Starosta Pilski.

3. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku /sobota/ o godz. 11.30 na dystansie 10 km.
Start biegu znajdować się będzie we wsi Równopole przy posesji nr 15 (za przejazdem
kolejowym), meta - przy Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Trasa biegu będzie
przebiegała drogami gminnymi i powiatowymi przez miejscowości: Równopole,
Kaczory, Morzewo, Rzadkowo, Równopole. Trasę biegu stanowić będzie droga
asfaltowa. Na trasie organizatorzy przewidują pięć punktów z napojami, które
zlokalizowane będą w miejscowościach: Morzewo (1 punkt - przy przystanku
autobusowym – 4,8 km od startu; 2 punkt – przy posesji nr 37) i Rzadkowo (1 punkt przy wlocie drogi prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej; 2 punkt - przy posesji nr
85; 3 punkt - przy posesji nr 26 za wiaduktem kolejowym).
4. Warunki uczestnictwa
 Ukończenie 16 roku życia.
 Zgłoszenie swojego udziału do dnia 27 kwietnia 2019 r. do godz. 10.30
 Złożenie wymaganych druków (oświadczenie o zdolności do udziału w biegu,
pozwolenie opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich).
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5. Zgłoszenia
Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie internetowej:
http://biegamy.org/ do 24 kwietnia (środa) 2019 r. Zawodnik, który dokona zapisu
przez Internet, w dniu 27 kwietnia 2019 r. w Biurze Biegu sprawdza jaki przydzielony
został mu numer. Przy weryfikacji dostaje gotowy pakiet: numer startowy,
elektroniczny chip i gotową kartę zgłoszenia, którą musi podpisać. Osoby
niepełnoletnie dodatkowo składają druk zezwolenia opiekuna (druk dostępny będzie w
Biurze Biegu w dniu 27 kwietnia 2019 r. oraz na stronie internetowej
www.kaczory.com.pl od 8 kwietnia 2019 r. Zawodnik, który nie dokona zgłoszenia
drogą elektroniczną do 24 kwietnia 2019 r., będzie mógł to uczynić w Biurze Biegu
w dniu 27 kwietnia 2019 r. w godz. 8.30 - 10.30. Wówczas zawodnik na miejscu
wypełnia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu /zawodnicy niepełnoletni
dodatkowo zezwolenie opiekuna/ oraz odbiera elektroniczny chip i numer startowy.
6. Sprawy organizacyjne:


Przebieralnia, przechowalnia odzieży i rzeczy osobistych w dniu 27 kwietnia 2019 r.
znajdować się będą w Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawioną odzież i rzeczy osobiste.



Biuro Biegu w dniu 27 kwietnia 2019 r. znajdować się będzie w Wiejskim Domu
Kultury w Równopolu (Równopole 35, 64-810 Kaczory).

7. Nagrody
Organizatorzy przewidują następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:


za miejsca I – III w klasyfikacji generalnej OPEN osobno kobiet i mężczyzn –
puchary i nagrody finansowe (za I miejsce - 500,-, za II miejsce – 400,-, za III
miejsce – 300,-);



za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych - statuetki (lub puchary) i nagrody
rzeczowe;



dla najlepszych trzech zawodników i zawodniczek z gminy Kaczory statuetki

(lub
puchary) i nagrody rzeczowe;


dla najlepszych zawodników z Równopola - nagrody rzeczowe, puchary;

 dla najstarszego zawodnika i zawodniczki biegu – nagroda rzeczowa;
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dla trzech najszybszych mieszkańców powiatu pilskiego w kategorii wiekowej
40-49 lat kobiet i mężczyzn – trofea i upominki promocyjne;



dla 400 pierwszych uczestników, którzy ukończą bieg – medale.

UWAGA ! Nagrodzeni zwycięzcy klasyfikacji generalnej OPEN nie są uwzględniani w
klasyfikacji najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych.
8. Kategorie wiekowe
K: 16 – 19 lat

M: 16 – 19 lat

K: 20 - 29 lat

M: 20 - 29 lat

K: 30 - 39 lat

M: 30 - 39 lat

K: 40 - 49 lat

M: 40 - 49 lat

K: 50 – 59 lat

M: 50 – 59 lat

K: 60 lat i więcej

M: 60 lat i więcej

9. Postanowienia końcowe


Organizator nie pobiera wpisowego od uczestników biegu.



Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje i posiłek regeneracyjny.



Organizator zobowiązuje się do właściwego oznakowania trasy (co kilometr).



Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.



Wręczenie nagród odbędzie się po ukończeniu biegu na placu przy Wiejskim
Domu Kultury w Równopolu.



Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.



Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego z
uczestników marszu w celu promocji i reklamy wydarzenia sportowego.



Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych celem
sporządzenia klasyfikacji (imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania)
oraz wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w fotograficznych relacjach
z imprez.



Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.



Imprezy towarzyszące: IX Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Kaczory w
Biegach Ulicznych, V Bieg Przedszkolaka, V Kaczorski Marsz Nordic Walking
(więcej informacji na stronie www.kaczory.com koncert orkiestry dętej działającej
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przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach, pokaz udzielania pierwszej
pomocy „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu:
(67) 2842 156, 663 222 084 Paulina Banasik – inspektor ds. promocji gminy
601 853 326 Małgorzata Śliwińska
(67) 2842 229 Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
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