REGULAMIN
„GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!”
I.

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

II.

SPONSOR:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

III.

CEL:
a) Propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegania.
b) Promowanie marki GAZ-SYSTEM S.A. wśród mieszkańców miasta.
c) Integracja mieszkańców poprzez aktywne spędzanie czasu.

IV.

TERMIN I MIEJSCE:
18.09.2022 r. Kędzierzyn-Koźle, start godz. 12.00
start/meta – parking przed Halą Sportową „Śródmieście:, al. Jana Pawła II 29, 47-220 KędzierzynKoźle.

V.

TRASA BIEGU GŁÓWNEGO:
Dystans 5 km o nawierzchni gruntowej i chodnikowej na terenie za Halą Sportową „Śródmieście” i
Krytą Pływalnią w Kędzierzynie-Koźlu. Trasa biegu składa się z dwóch pętli po 2,5 km. Bieg
odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym. Na trasie znajduje się podbieg o nachyleniu
ok. 35-40 stopni.

VI.

KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO:
Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników biegu w liczbie 300
zawodników na liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym i
dokonana wpłata). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, w
przypadku wyczerpania limitu uczestników.
BIEG GŁÓWNY:
Kobiety – OPEN
Mężczyźni – OPEN
Kategoria sprawni inaczej M i K /za okazaniem zaświadczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności/.

VII.

NAGRODY:
W klasyfikacji K/M - puchary za miejsca I-III
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: medal pamiątkowy po przekroczeniu linii
mety.

VIII.

UCZESTNICTWO:

1. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części
koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego
modyfikacja jest zabroniona.
2. Zawodnik nie może biec z gołym torsem.
3. Do startu dopuszczeni zostaną Zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat.
Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów.

4. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do biegu jest podpisanie Oświadczenia, będącego
potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie
będzie dostępne w biurze zawodów.
5. Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są
ostateczne i niezmienne.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu oraz odbiór osobisty podczas ceremonii
wręczania nagród po okazaniu numeru startowego. Organizator nie przewiduje wysyłki pucharu
po zakończonym biegu.
IX.

ZGŁOSZENIA:
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do 12.09.2022 r.
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie za pośrednictwem
bramki płatności znajdującej się przy formularzu zapisów lub rejestracji w biurze zawodów w
dniu zawodów (w razie dostępnych miejsc). Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
dokonanie wpłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Link do zapisów: https://time-sport.pl/bieg/6991
3. Dane zawodnika i numer startowy pojawią się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte
na liście startowej – w dniu biegu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym
związanych.
5. O kolejności na liście startowej decyduje potwierdzona wpłata oraz zapisanie się na listę
startową.

W przypadku dokonania wpłaty wpisowego, a nie zapisanie się na liście startowej

zawodnik nie jest brany pod uwagę jako zawodnik startujący w biegu.
X.

WYDAWANIE NR STARTOWYCH:
Weryfikacja, wydawanie nr startowych i pakietów odbędzie się w biurze zawodów w Hali
Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.:
− 17.09.2022 r. (sobota) od godz. 15.00 – 19.00
− 18.09.2022r. (niedziela) od godz. 9.30 – 11.30

XI.

OPŁATA STARTOWA:
1. Opłata startowa do 12.09.2022 r. wynosi 30,00 zł,
- w dniu zawodów 40,00 złotych.
2. Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji opłata
startowa nie podlega zwrotowi.
3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu
formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
4. Każdy Uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy.

XII.

POMIAR CZASU:
W czasie biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem bezzwrotnych
chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy należy umieścić w widocznym
miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym
wypadku Organizatorzy nie gwarantują prawidłowości pomiaru czasu.

XIII.

GRAND PRIX 2022 KĘDZIERZYN-KOŹLE:
Impreza „Gaz System na piątkę!” wchodzi w skład Grand Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle.
Pozostałe biegi wchodzące w skład Grand Prix to:
1. 25.09.2022 - ~ 5 km PRZYSTANEK FORMA – Miejski Zakład Komunikacji
2. 09.10.2022 - ~ 21 km DZIEŃ DOBRY PÓŁMARATON KĘDZIERZYN-KOŹLE Stowarzyszenie XYZ
3. 22.10.2022 - ~ 4,2 km VI MINI MATARON MANHATAN - Odrzańskie Konsorcjum
4. 23.10.2022 - 42,195 km XX MARATON ODRZAŃSKI - Odrzańskie Konsorcjum
5. 04.12.2022 - ~ 10 km X BIEG MIKOŁAJKOWY - Klub Sportowy Koziołek Każdy
Uczestnik, który ukończy dziewięć biegów niezależnie od punktacji otrzymuje puchar Super Grand
Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle. Zawodnik, który ukończy 7 biegów w zależności od zdobytych
punktów otrzymuje puchar. Regulamin Grand Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle dostępny na stronie
www.mosirkk.pl

XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy.
2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy.
3. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora.
4. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
5. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
6. W klasyfikacji osób niepełnosprawnych o zwycięstwie zawodnika decyduje osiągnięty wynik
sportowy podczas biegu.
7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu: „GAZ-SYSTEM
na piątkę!”.
9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie podczas trwania
biegu.
10. Uczestnik Biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
11. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym.
12. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych
i lekarskich.
13. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia
na pobocze trasy biegu oraz zgłoszenie tego faktu.
14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu.
15. Organizator nie pokrywa kosztów transportu medycznego związanego z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
16. Dopuszcza się dublowanie Zawodników podczas trwania biegu.
17. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać u Organizatora do 15 min. po zakończonym biegu.
18. Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników
19. Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

20. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
21. Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
22. Nie ma zgody Organizatora na start osób ze zwierzętami.
23. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle

