REGULAMIN V MAKSY MILI biegu ulicznego na dystansie
10 MIL FRANCISZKAŃSKICH (16670m)
TERESIN 17 czerwca 2017r.

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem V MAKSY MILI jest Gmina Teresin.

II.

PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Teresin, Przewodniczącego Związku Gmin
Kolbiańskich oraz Gwardiana Niepokalanowa.

III.

CELE

•

Upamiętnienie postaci św. Maksymiliana

•

Promocja Gminy Teresin oraz gmin związanych z życiem świętego Maksymiliana

•

Promocja sanktuarium w Niepokalanowie

•

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

•

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

IV.

TERMIN I MIEJSCE

1. BIEG GŁÓWNY
•

Bieg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017

•

Dystans biegu głównego wynosi 16km 670m

•

Start będzie miał miejsce spod Bazyliki w Niepokalanowie o godz. 11:00

•

Trasa biegu głównego będzie przebiegać ulicami Gminy Teresin w miejscowościach:
Teresin, Elżbietów, Szymanów, Teresin Gaj. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi,
kostką brukową drogami leśnymi

•

Meta na stadionie lekkoatletycznym GOSiR w Teresinie

2. BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
•

Biegi odbędą się w dniu 17 czerwca 2017 r.

•

Dystanse biegów dla dzieci i młodzieży
SP klasy I-III 500m (roczniki 2009-2007)
SP klasy IV-VI 800m (roczniki 2006-2004)
GIM klasy I-III 1200m (roczniki 2003-2001)

•

Start na skrzyżowaniu ul. Lipowej i al. XX – Lecia o godz. 10:00

•

Meta na stadionie lekkoatletycznym GOSiR w Teresinie

•

Uwaga! Bieg główny jak i biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą przy
ograniczonym ruchu drogowym

V.

LIMIT CZASU

•

Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi 3 godziny

•

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do
zejścia z trasy

VI.
•

ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w biegach jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa w
biurze zawodów co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do
którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do
zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego regulaminu.

•

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą do 15 czerwca 2017 poprzez panel
zgłoszeniowy: https://domtel-sport.pl/zgloszenia/spis_masowe.php

•

Limit uczestników w biegu głównym 150 osób.

•

O ile do dnia startu limity startujących nie zostanie przekroczony zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodów.

•

Biuro zawodów dla biegu głównego mieścić się będzie w Niepokalanowie po prawej
stronie Bazyliki.

•

Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych przyjmowane będą w biurze
zawodów w dniu startu w godzinach 8:00 – 9:30.

•

Limit uczestników w biegach dziecięcych 120 osób.

•

Biuro zawodów dla biegów dziecięcych i młodzieżowych mieścić się będzie na terenie
stadionu lekkoatletycznego przy al. XX – Lecia 32.

VII.

UCZESTNICTWO

1. W BIEGU GŁÓWNYM
•

Prawo do udziału w biegu głównym mają osoby z rocznika 2000 i starsze

•

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu głównym muszą posiadać zgodę na udział w
zawodach podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego

•

Podpisując deklarację na udział w biegu Uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia
umożliwia start w zawodach długodystansowych i nie będzie rościł wobec organizatora
żadnego zadośćuczynienia z tytułu utraty zdrowia

•

Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma chip startowy, który należy zwrócić
organizatorowi po biegu.

2. W BIEGACH DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
•

Prawo do udziału w biegach mają dzieci ze szkół podstawowych (roczniki 2009-2004) i
młodzież gimnazjalna (roczniki 2003-2001).

•

Osoby niepełnoletnie startujące w biegach muszą posiadać zgodę na udział w zawodach
podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego, które dostępne będą w biurze zawodów.

•

Podpisując deklarację na udział w biegu Uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia
umożliwia start w zawodach długodystansowych i nie będzie rościł wobec organizatora
żadnego zadośćuczynienia z tytułu utraty zdrowia.

3. INFORMACJE OGÓLNE
•

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom biegu

•

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu
koszulki w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

•

Parkingi znajdować się będą przy Bazylice w Niepokalanowie, przy hali sportowej
GOSiR al. XX – Lecia 1a oraz stadionie lekkoatletycznym GOSiR al. XX – Lecia 32.

VIII. OPŁATY
•

Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 30zł płatna w biurze zawodów w
dniu startu.

•

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

•

Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

•

IX.

W biegach dziecięcych i młodzieżowych opłaty nie będą pobierane.

KLASYFIKACJA

•

Generalna K i M.

•

Mieszkańców Gminy Teresin.

•

Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu.

•

Wszelkie protesty należy zgłaszać do organizatora do 30’ po zakończeniu biegu.

X.

NAGRODY

1. W BIEGU GŁÓWNYM
Za miejsca I-VI w kategorii kobiet i mężczyzn medale i nagrody pieniężne ufundowane przez
Wójta Gminy Teresin. Za zajęcie:
•

I miejsca – 1.200,00 zł

•

II miejsca – 1000,00 zł

•

III miejsca – 800,00 zł

•

IV miejsca – 600,00 zł

•

V miejsca – 400,00 zł

•

VI miejsca – 200,00 zł

•

Nagroda specjalna dla najlepszej mieszkanki Gminy Teresin - 500,00 zł

•

Nagroda specjalna dla najlepszego mieszkańca Gminy Teresin – 500,00 zł

•

Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pakiet startowy zawierający: numer startowy,
pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu medal pamiątkowy oraz posiłek
regeneracyjny.

2. W BIEGACH DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
•

Za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn medale ufundowane przez Wójta Gminy
Teresin.

•

Każdy uczestnik wszystkich biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pamiątkowy
medal oraz pamiątkową koszulkę, w której należy pobiec.

XI.

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD BIEGU GŁÓWNEGO I
BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OK. 14:00

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

Kontakt do organizatora: 691848194, uks.filipides@o2.pl

•

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania biegu

•

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy

•

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

•

We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator, któremu
przysługuje ostateczna interpretacja regulaminu.

ORGANIZATORZY

