
Regulamin

V Biegu Dwóch Szybów

4 listopada 2018 r.

Chorzów



§ 1 Cele:

 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku,

 Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

 Promocja Chorzowa i miast ościennych oraz ich walorów turystyczno-krajobrazowych,

 Promocja  obiektów  i  obszarów,  stanowiących  dziedzictwo  poprzemysłowe  miasta,  przez

które biegnie trasa biegu oraz ich rewitalizacji,

 Integracja środowiska biegaczy i  aktywizowanie mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć

sportowych,

 Wyłonienie najlepszych spośród uczestników w drodze zdrowej rywalizacji sportowej.

§ 2 Organizator:

Organizatorem biegu jest  Chorzowskie  Stowarzyszenie  Biegaczy  Długodystansowych  „W Ruchu”

wpisane  do  Krajowego Rejestru  Sądowego pod  numerem 512556,  z  siedzibą  przy  ulicy Ignacego

Paderewskiego 5/3 w Chorzowie, adres e-mail: chsbdwruchu@gmail.com.

§ 3 Termin i miejsce biegu:

1. Bieg odbędzie się 4 listopada 2018 r. (w niedzielę). Rozpoczęcie biegu nastąpi o godz. 11:00,

spod  Wieży  Wyciągowej  „Szyb  Prezydent”,  znajdującej  się  przy  ulicy  ks.  Piotra  Skargi

w Chorzowie, w województwie śląskim.

2. Biuro zawodów czynne będzie w dniach:

 3  listopada  2018  r.  –  w  godzinach  od  12.00  do  14.00,  w  pobliżu  Szybu  Prezydent,  w

widocznym, oznaczonym miejscu;

 4  listopada  2018  r.  –  w  godzinach  od  8:30  do  10:30,  w  pobliżu  Szybu  Prezydent,  w

widocznym, oznaczonym miejscu.

3. Trasa biegu prowadzi  przez: Szyb Prezydent – Chorzów – Świętochłowice – Las na Górze

Hugona – Kochłowice Szyb Nowy Wirek – Las na Górze Hugona – Chorzów – Szyb Prezydent. 

Mapa  trasy  zostanie  udostępniona  na  stronie  wydarzenia  na  portalu  Facebook  oraz  na

stronie internetowej Organizatora do dn. 15 października 2018 r.

4. Punkt z wodą znajdować się będzie w okolicy 4 i 11 kilometra biegu.

5. Większość trasy poprowadzona została ulicami o nawierzchni utwardzonej, w tym asfaltowej,

ale także szutrowej i przełajowej. Na części trasy nawierzchnia jest kamienista i piaszczysta,

w związku  z  czym  niemożliwy  jest  udział  w  biegu  osób  poruszających  się  na

nieprzystosowanych do tego rodzaju podłoża wózkach inwalidzkich. Na trasie pojawiają się

lekkie podbiegi, zbiegi, a także schody w przejściu podziemnym.

6. Start  i  meta  biegu  zlokalizowane  są  w  tym  samym  miejscu,  tj.  pod  Wieżą  Wyciągową  

„Szyb Prezydent”.



7. Dystans biegu wynosi około 15 km. Trasa nie jest atestowana.

8. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 135 minut.

9. Uczestnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

10. Pozostawanie  na  trasie  biegu  po  upływie  wyznaczonego  czasu  przenosi  na  uczestników

odpowiedzialność  przewidzianą  w  obowiązujących  przepisach  ruchu  drogowego  oraz

kodeksu cywilnego.

11. Wszyscy  uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  stosowania  się  do  wskazań

i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy

odpowiednich służb. Impreza odbędzie się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu

drogowego.  Wszyscy  uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  do  zachowania  na  jego  trasie

szczególnej ostrożności.

§ 4 Zgłoszenia:

1. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 500. numeru startowego.

2. Rejestracja uczestników biegu odbędzie się poprzez składanie zgłoszeń za pomocą formularza

internetowego, do którego link zostanie zamieszczony w odpowiedniej zakładce na stronie

internetowej: http://chsbd.pl/ (data uruchomienia zapisów: 23 września 2018 r.).

3. Organizator nie przewiduje prowadzenia dodatkowych zapisów w biurze zawodów w dniu

zawodów.

4. W zgłoszeniu należy podać:

 imię i nazwisko, klub (niewymagane), dokładną datę urodzenia.

5. Za  uczestnika  biegu  uznaje  się  osobę,  która  zarejestrowała  się  za  pomocą  formularza

internetowego i jednocześnie uiściła opłatę startową. Uiszczenie opłaty startowej następuje z

chwilą  zaksięgowania  przelanych  środków  na  koncie  organizatora.  Uiszczenie  opłaty

startowej powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty rejestracji. Jeśli w tym terminie

na rachunku organizatora nie zostanie odnotowana opłata startowa we właściwej wysokości,

nastąpi skreślenie zapisanej osoby z listy uczestników biegu. 

6. Rejestracja  za  pośrednictwem formularza  internetowego potrwa do dnia  28 października

2018 roku do godz. 23.59 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń (500 zawodników). Po upływie

powyższego  terminu,  zapisanie  się  na  bieg  będzie  możliwe  jedynie  w przypadku

niewyczerpania  limitu  pakietów  startowych,  o  ile  na  stronie  internetowej  organizatora

zamieszczona zostanie stosowna informacja na ten temat.

7. Osoby zarejestrowane za pomocą formularza internetowego powinny uiścić opłatę startową

w wysokości:

http://stowarzyszeniewruchu.pl/ii-bieg-dwoch-szybow/


a)40,00  PLN -  dla  uczestników  zarejestrowanych  poprzez  formularz  elektroniczny  do  dn.

15.10.2018 r., przy czym przy ocenie zachowania tego terminu zapłaty brana jest pod uwagę

data  uznania  rachunku  bankowego  organizatora  (tj.  data  wpływu  środków  na  konto

organizatora);

b)45,00  PLN -  dla  zawodników  zarejestrowanych  poprzez  formularz  elektroniczny  po  dn.

15.10.2018 r.

8. Opłatę startową należy uiścić przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy organizatora o

numerze  34 1750 0012 0000 0000 2716 2207 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)  w ciągu 2 dni

roboczych od daty rejestracji. Za chwilę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych

na rachunek bankowy organizatora.

9. W  tytule  przelewu  należy  wpisać:  "Imię  i nazwisko  –  opłata  startowa  V  Bieg  Dwóch

Szybów".

10. Kwoty przelane na rachunek bankowy organizatora po terminie podlegają zwrotowi. Zwrot

nastąpi niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 14 dni od dnia biegu. 

11. Prawo startu  w biegu przysługuje  osobom, które do dnia  4  listopada 2018 roku ukończą

16 lat.  Osoby, które nie  ukończyły  18 lat  do dnia biegu,  mogą wystartować w biegu pod

warunkiem  podpisania  w  biurze  zawodów  oświadczenia  (w  biurze  zawodów)  przez

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział  dziecka w zawodach. W imieniu

osób,  które  nie  ukończyły  18 roku  życia  do dnia  biegu,  rodzic/opiekun  prawny podpisuje

także inne niezbędne oświadczenia.

12. W trakcie rejestracji internetowej uczestnik składa oświadczenie o:

a) zapoznaniu się z warunkami regulaminu i o jego akceptacji, 

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie  jego danych osobowych w związku z organizacją i

promocją  biegu,  w  tym  w  szczególności  na  zamieszczenie  ich  w  przekazach

telewizyjnych,  radiowych,  internetowych  i  drukowanych  (imię,  nazwisko,  data

urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegu,

c) wyrażeniu  zgody  na  publikację  swojego  wizerunku  utrwalonego  na  zdjęciach  i

nagraniach audiowizualnych wykonanych podczas imprezy,

d) o braku znanych mu przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu oraz o

starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody, o której mowa w ppkt. a

- d, jest równoznaczny z niedopuszczeniem danej osoby do udziału w biegu.

13. Aby wziąć udział w biegu, każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się w biurze zawodów, w

celu odebrania numeru startowego i innych przysługujących mu od organizatora świadczeń.



14.Wszyscy  uczestnicy  muszą  zostać  zweryfikowani  w  biurze  zawodów.  Podczas  weryfikacji

uczestnik biegu powinien okazać dowód tożsamości.

15. W ramach opłaty startowej za V Bieg Dwóch Szybów uczestnik otrzymuje:

 numer startowy, agrafki;

 pamiątkowy dyplom oraz medal na mecie biegu;

 wodę i owoc na trasie biegu;

 wodę i herbatę na mecie biegu;

 obsługę fotograficzną;

 nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach.

§ 5 Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zaistniałe  w  związku  z  biegiem  szkody,

z wyjątkiem szkód powstałych z jego winy umyślnej. Organizator nie ponosi w szczególności

odpowiedzialności  za  szkody  uczestnika  powstałe  wskutek  nieprzestrzegania  przez  niego

niniejszego regulaminu.

2. Na starcie biegu będzie zapewniony depozyt. Organizator ponosi odpowiedzialność za mienie

uczestnika, w tym za rzeczy zgubione, uszkodzone lub zniszczone, które zostały oddane do

depozytu wyłącznie w sytuacji, gdy organizatorowi można przypisać winę umyślną. 

3. Organizator  nie  ubezpiecza  uczestników  biegu  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.

Wskazane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

4. Organizator  zapewnia  opiekę  przedmedyczną  w  trakcie  biegu  w  wypadku  wystąpienia

u uczestników urazów powstałych na skutek biegu.

5. Uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni w formie namiotu (1 namiot przy biurze zawodów)

oraz  toalety  przenośnej  zlokalizowanej  przy  Kompleksie  Sztygarka,  usytuowanym  w

odległości ok. 50 m od biura zawodów. Organizator nie zapewnia profesjonalnej szatni ani

natrysków na starcie/mecie biegu.

6. Na  trasie  biegu  będą  znajdować  się  przedstawiciele  służby  porządkowej  i  informacyjnej,

którzy będą wskazywać uczestnikom właściwy przebieg trasy.

§ 6 Nagrody:

1. Przy rejestracji uczestnicy zostaną zakwalifikowani do następujących kategorii wiekowych:

 Mężczyźni:

I. M1 - 16-24 lat,

II. M2 - 25-39 lat,

III. M3 - 40-59 lat,



IV. M4 – 60 lat i więcej.

 Kobiety:

I. W1 - 16-29 lat,

II. W2 - 30-49 lat,

III. W3 – 50 lat i więcej.

Organizator  zastrzega,  że  w  przypadku  dużej  liczby  uczestników  może  wprowadzić

dodatkowe kategorie wiekowe. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w kategoriach

wiekowych uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową.

2. Dodatkowo,  za  zajęcie jednego z  trzech pierwszych miejsc  w kategoriach OPEN Kobiety i

OPEN Mężczyźni uczestnik otrzyma puchar. 

3. Ponadto, spośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane (lub wybrane poprzez inną

formę konkursową) min. 3 osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe niezależnie od zajętego

miejsca.  Dotyczy  to  tylko  uczestników,  którzy  przybędą  na  metę  przed  upływem  limitu

czasowego  oraz  pozostaną  na  terenie  strefy  start/meta  do  zakończenia  dekoracji

zawodników.

4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal.

5. Klasyfikacja zawodników odbywa się według czasu brutto.

§ 7 Postanowienia końcowe:

1. Na trasie biegu, oprócz organizatorów, ich przedstawicieli,  wolontariuszy i  funkcjonariuszy

służb  porządkowych,  znajdować  mogą  się  jedynie  zarejestrowani  uczestnicy  biegu,

posiadający numer startowy zawieszony w widocznym miejscu na przedniej  części  swojej

odzieży wierzchniej, najlepiej na klatce piersiowej.

2. Wyniki  biegu  zostaną  ogłoszone  niezwłocznie  po  zakończeniu  biegu,  a  także  zostaną

umieszczone  na  stronie  internetowej  oraz  fanpage'u  organizatora  na  portalu  Facebook

w ciągu trzech kolejnych dni po biegu.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  biegu  lub  jego  przerwania  z  ważnej

przyczyny  technicznej  lub  organizacyjnej.  W  takim  wypadku  uiszczona  opłata  startowa

zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty odwołanego biegu.

4. UWAGA: Bieg ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie należy go postrzegać.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  w  materiałach  reklamowych

i materiałach o podobnym charakterze zdjęć wykonanych podczas imprezy.

6. Organizator nie wyrazi  zgody na start  uczestnika jeśli  stwierdzi,  iż  ten jest  pod wpływem

alkoholu lub innych środków odurzających.



7. W  przypadku  naruszenia  któregokolwiek  z  postanowień  Regulaminu,  następuje

automatyczna  dyskwalifikacja  uczestnika.  Dyskwalifikację  powoduje  także  przekazanie

swojego numeru startowego innej osobie, bez wiedzy i zgody organizatora.

§ 8 Dane kontaktowe organizatora:

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 507 432 827 (Natalia Krupa)

lub pod adresem e-mail: chsbdwruchu@gmail.com

Strona internetowa:    http://chsbd.pl

Strona organizatora na Facebooku: https://www.facebook.com/chsbdwruchu   

Do zobaczenia!

ChSBD „W Ruchu”

https://www.facebook.com/chsbdwruchu
http://chsbd.pl/

