
REGULAMIN SKIERNIEWICKIEJ TRIADY 

BIEGOWEJ 2018 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach 

2. Współorganizatorami są: Poranki Biegowe, SS Olimpijczyk, Trucht Maraton. 

 

II. BIEGI W TRIADZIE  

1. I Bieg Zielonego Jabłuszka (OPEN K i M - 10 km, 17.06.2018);  

2. I Skierniewicka Dziesiątka im E. Jaworskiego (OPEN K i M - 10 km, 26.08.2018);  

3. XXVI Skierniewicki Bieg Niepodległości (OPEN K i M - 5 km, Skierniewice, 

11.11.2018).  

 

III. LIMIT CZASU  

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od strzału startera. Zawodnicy 

powyżej tego limitu nie będą klasyfikowani;  

2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy 

i zdjęcia numeru. Odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów 

Prawa o Ruchu Drogowym (p.o.r.d.) oraz kodeksu cywilnego ponosi zawodnik;  

 

IV. UCZESTNICTWO  

1. Zawodnicy mogą wybrać dowolną liczbę imprez, w których chcą wziąć udział. 

Premiowany jest tylko i wyłącznie start we wszystkich trzech imprezach;  

2. W biegach prawo startu mają osoby, które w dniu danego biegu ukończyły 16 lat (patrz 

punkt niżej);  

3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest 

posiadanie zezwolenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów wyrażających 

zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorących za nią odpowiedzialność. 

Oświadczenie takie należy złożyć w Biurze Zawodów. 

4. Wszyscy zawodnicy startujący w danym biegu muszą zostać zweryfikowani osobiście w 

Biurze Zawodów;  

5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie 

Organizatorowi Formularza Rejestracyjnego lub dokonanie Opłaty Rejestracyjnej;  

6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa 

w punkcie 6. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje 

podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego 

Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego 

Regulaminu;  

7. Uczestnicy danego biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

V. V. POMIAR CZASU  

1. Obsługę informatyczną biegu prowadzi firma Chronotex. Pomiar odbędzie się za pomocą 

chipów zwrotnych przymocowanych do buta;  

2. Brak chipa uniemożliwi pomiar czasu;  

3. Podczas biegów zawodnicy muszą mieć przypięte numery startowe z przodu koszulki;  

5. Klasyfikacja zwycięskiego podium Skierniewickiej Triady Biegowej w oddzielnych 

kategoriach K i M zostanie wyłoniona na podstawie zsumowanych miejsc zawodników w 



poszczególnych biegach;  

6. Zawodnicy startujący w sztafetach, biegach falowych i innych klasyfikacjach niż 

klasyfikacja OPEN nie będą brani do klasyfikacji triady. 

7. Wyniki z osiągniętym czasie zostaną rozesłane sms-em do zawodników, którzy podczas 

rejestracji podadzą numer telefonu.  

 

VI. KLASYFIKACJE  

1. Klasyfikacja generalna OPEN K i M (osobna dla danej płci); nagradzane są pierwsze trzy 

miejsca w kategorii K i M.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Każdy zawodnik zapisujący się na wydarzenia biegowe w ramach Triady Biegowej ma 

obowiązek zapoznać się z Regulaminem.  

2. Imprezy biegowe odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia się limitu zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają zawodnicy, którzy zostali 

zweryfikowani i opłacili opłatę startową w terminie podanym w regulaminie danego biegu;  

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 

trwania Imprezy;  

5. Decyzje lekarza podczas wydarzenia dotyczące przystąpienia do biegu czy jego 

kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne;  

6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie kwestie rozstrzyga 

Organizator.  


