REGULAMIN
„VII BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
IM. ROTMISTRZA PILECKIEGO”
26.02.2022r.
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

I.

Cel imprezy
1. Oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w ramach obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na dzień 1 marca.
2. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
oraz współzawodnictwa sportowego

II.

Organizatorzy
1. Obornickie Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki; tel. 61 29 60 906
2. Urząd Miejski w Obornikach

III.

Nazwa zawodów, termin, miejsce i trasa
1. VII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. Rotmistrza Pileckiego
2. Termin: 26.02.2022r. g. 18.00 – start
Uwaga!!! Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo zmiany terminu
zawodów w związku z pandemią i obowiązującymi w tej materii przepisami
prawa. Zmiana terminu może oznaczać zarówno zmianę dnia jak również zmianę
godziny.
Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo odwołania zawodów z przyczyn
jak wyżej oraz innych przyczyn niezależnych od organizatorów.

3. Miejsce: Oborniki ul. Droga Leśna
Uwaga!!! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca organizacji zawodów
z przyczyn niezależnych od organizatorów. Przesłanką do zmiany mogą być
obowiązujące obostrzenia dotyczące pandemii lub inne przyczyny niezależne
od organizatorów.
4. Trasa:
1) trasa

jednej

pętli:

start

Oborniki

ul.

Droga

Leśna

-

Przylesie

(w kierunku m. Słonawy) - nawrót na ul. Kubiaka - powrót po tej samej trasie
2) długość pętli ok. 2 km (w przypadku zmiany miejsca organizacji zawodów,
długość pętli może się zmienić)
3) zawodnicy pokonywać będą dowolną ilość pętli w czasie określonym przez
siebie z zastrzeżeniem, że limit czasu dla całego biegu wynosi 1,5 godziny
IV.

Kategorie biegu oraz zasady klasyfikacji
1.

Open Kobiet

2.

Open Mężczyzn

Zwycięzcą

biegu

jest

zawodniczka/zawodnik,

który

pokona

największą

ilość

wyznaczonych pętli w limicie czasowym, który wynosi 1,5 godziny.
Zawodnicy nie są zobowiązani do uczestniczenia w biegu przez cały określony limit
czasowy. Sami dokonują wyboru ilości pokonywanych pętli.
Ustala się, że zawodnik, który rozpoczął pętle w trakcie trwania limitu czasowego
a ukończył ją po przekroczeniu 1,5 godzin, pętla ta nie zostanie zaliczona do ogólnego
wyniku. W przypadku pokonania równej ilość pętli przez wielu zawodników,
decydującym będzie czas w jakim zawodnik pokonał swoją ilość pętli.
Uwaga! Zakończenie limitu czasu – 1,5h będzie sygnalizowane syreną, głównie z myślą
o zawodnikach, którzy będą jeszcze na trasie biegu.
Każdy zawodnik będzie wyposażony w numer startowy oraz chip za pomocą którego
będą sumowane ilości pokonanych pętli. Za prowadzenie klasyfikacji odpowiedzialna
jest firma Plus Timing.
Powyższa formuła obowiązywać będzie gdy obowiązujące przepisy prawa związane
z trwającą pandemią pozwolą na start wspólny.

UWAGA!!!! W SYTUACJI GDY START WSPÓLNY NIE BĘDZIE MOŻLIWY
WÓWCZAS ORGANIZATORZY ZASTOSUJĄ INNĄ FORMUŁĘ ZAWODÓW.
ZMIANA FORMUŁY MOŻE DOTYCZYĆ ZMIANY FORMY STARTU NA
FALOWĄ LUB OKREŚLENIA KONKRETNEGO DYSTANSU DO POKONANIA.

V.

Nagrody, pakiet startowy
1. Uczestnikom

biegu

przyznane

i

wręczone

zostaną

następujące

nagrody

i wyróżnienia:
a) Dla każdego uczestnika biegu – medal (warunkiem jest ukończenie
minimum dwóch pętli!!!)
b) Statuetki lub puchary za zajęcie I, II i III m w poszczególnych kategoriach
biegowych
VI.

Uczestnictwo
1. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą prawnych opiekunów
obecnych na zawodach (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy potwierdzić
w biurze zawodów w dniu biegu na formularzu przygotowanym przez organizatorów).
Jednocześnie ustala się, że osoba niepełnoletnia powinna w dniu biegu mieć
ukończone 16 lat.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań
zdrowotnych i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem.
Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział
w zawodach przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.
5. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują
w własnym zakresie.
6. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie internetowej www.biegi.oborniki.pl
lub www.ocs.oborniki.pl

7. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz
zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej. Opłatę dokonuje
się on-line, po wypełnieniu formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do
opłat. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście
startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności
zgłoszeniowych.
8. ORGANIZATOR USTALA LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH W BIEGU - 250
ZAWODNIKÓW.

ORGANIZATOR

ZASTRZEGA

SOBIE

PRAWO

ZWIĘKSZENIA LIMITU LUB ZMNIEJSZENIA LIMITU (decyzję taką mogą
wywołać zmiany w przepisach dotyczące obostrzeń pandemicznych).
9. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 16 lutego 2022r. Po tym
terminie, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
10. Opłata startowa wynosi 50 zł. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, dotyczy
również sytuacji gdy bieg z przyczyn określonych w pkt III ust.2

zostanie

zorganizowany w innym terminie.
11. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie
w biurze zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
12. Pakiety startowe wydawane będą w dniu zawodów w biurze zawodów
w godzinach od 16.30 do 17.30. Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie
przy ul. Droga Leśna (za boiskami Orlik). Możliwy jest dodatkowy termin
otwarcia biura zawodów, o czym organizator poinformuje w osobnych
komunikacie za pośrednictwem mediów.
13. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

odrzucenia

każdego

formularza

zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie
z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje
uzasadnienie przekonania, że naruszył warunki niniejszego regulaminu.
14. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegu. Ze względów bezpieczeństwo w biegu
zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach,
deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników. Ze względu na charakter biegu zabrania się
startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).

15. Organizator dopuszcza przepisanie pakietów startowych maksymalnie do 14 lutego
2022r. Zamiany należy zgłaszać na: ocs@oborniki.pl.
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych przez
organizatora w związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi stanu
pandemii. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad obowiązujących
zawodników w związku z pandemią, stanowiących załącznik do regulaminu.

VII.

Program czasowy
1. 16.30-17.30 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych
2. 18.00 start biegu
3. Ok. 19.40 wręczenie nagród - teren przy boiskach Orlik (od strony ul. Droga Leśna)

VIII.

Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
dla potrzeb organizacji zawodów.
3. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową według zasad i w wysokości określonej w pkt.
VI. Wniesienie opłaty startowej jest warunkiem udziału w biegu. Uiszczona opłata nie
podlega zwrotowi.
4. Przewidywany czas trwania biegu max 1,5 godziny, po tym czasie zawodnik
zobowiązany jest przerwać bieg i zejść z jego trasy.
5. Organizator zobowiązuje zawodników, którzy przerwą bieg aby poinformowali
organizatora (dyrektora biegu) o zejściu z trasy.
6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie
biegu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych.
8. Po trasie biegu przemieszczać się będą mobilne patrole zabezpieczenia medycznego,
dodatkowy patrol zabezpieczenia medycznego znajdować się będzie przez cały czas
trwania zawodów w strefie finiszera.
9. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt.
10. Szatnie (natryski), mieszczą się na terenie kompleksu boisk „Orlik 2012” przy
ul. Obrzyckiej 88.

11. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas zawodów.
12. Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu.
13. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem: Obornickie Centrum Sportu
ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki, Tel. 61 29 60 906, 698 678 504,
www.ocs.oborniki.pl www.biegi.oborniki.pl

Załącznik do regulaminu biegu – Zasady obowiązujące zawodników w związku z pandemią.
1. Biuro zawodów:


Obsługa biura zawodów wyposażona jest w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki



Ilość osób w biurze zawodów jest ograniczona – max 4 osoby + obsługa biura zawodów



Każdy zawodnik przed wejściem do biura zawodów zobowiązany jest do dezynfekcji rąk



Przed wejściem do biura zawodów oraz w biurze, zawodnicy zobowiązani są do
zachowania dystansu społecznego



Zawodnicy w biurze zawodów zobowiązani są mieć zasłonięte usta i nos zgodnie
z obowiązującymi przepisami



Zawodnik, który nie podporządkuje się obowiązującym zasadom, nie będzie mógł
uczestniczyć w zawodach

2. Strefa mety i startu:


Przed wejściem do strefy startu zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk



Do momentu startu zawodnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczka
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie dotyczy w sytuacji gdy przepisy prawa
w dniu zawodów będą stanowić inaczej)



W strefie startu zawodnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego



Pobyt w strefie mety należy ograniczyć do minimum



Punkt wydawania medali po zakończonym biegu będzie oddalony od linii mety, tak aby
nie gromadzić się w strefie mety (nie będzie ceremonii wręczania medali po wbiegnięciu
na metę)



Ze względów bezpieczeństwa organizator może zastosować formułę startu tzw. „falami”,
głównie z powodu zachowania dystansu społecznego

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU KIBICÓW!!!

