REGULAMIN
BIEGU „ENEA VI ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE
2018
III MISTRZOSTWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA
W BIEGU ULICZNYM NA 10 KM
I.

CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego i zdrowego wypoczynku.
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród pracowników Enei oraz społeczeństwa Kozienic.
Uczczenie obchodów „Dnia Energetyka” 2018
Promocja Naszego Miasta oraz Ziemi Kozienickiej.
II.

ORGANIZATOR:

UKS „OLIMP” Kozienice – tel. 48 614 10 52, olimpkoz@wp.pl
Dyrektor Biegu – Tomasz Baranowski tel. 508 184 647, tomaszbaranowski@poczta.fm
WSPÓŁORGANIZATOR:
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu – tel. 48 611 72 00, kcris@kcris.pl
SPONSOR:

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Główny Sponsor
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 01.09.2018 r. /sobota/ godz.11.00
2. Dystans: 10 km
3. Trasa o nawierzchni asfaltowej z atestem PZLA.
START - ul. Jeziorna , META - Ośrodek Sportu i Rekreacji
4. Szczegółowy opis (mapa) trasy biegu znajduje się na stronie internetowej:
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=232
5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani
do przerwania biegu i zejścia z trasy i poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu
Drogowego- Prawo o ruchu drogowym.
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
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IV. HARMONOGRAM ZAWODÓW
W dniu 01.09.2018 r.
8:00 otwarcie Biura Zawodów
10:30 zamknięcie biura zawodów
11:00 Start biegu na 10 km
13:30 dekoracja w Amfiteatrze na terenie Ośrodka KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30
14:30 zakończenie imprezy.
V. UCZESTNICTWO
1. Do startu zostaną dopuszczeni wszyscy, którzy mają ukończone 15 lat /rok urodzenia/
2. Zawodnicy niepełnoletni, startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
rodziców/opiekunów złożonej w postaci Oświadczenia. Formularz Oświadczenia podpisuje
opiekun prawny w Biurze Zawodów przed biegiem.
3. W III Mistrzostwach Grupy Kapitałowej ENEA mogą brać udział wyłącznie pracownicy
Grupy Kapitałowej Enea, którzy przy weryfikacji okażą dokument stwierdzający ich
zatrudnienie jednej z firm należących do Grupy Kapitałowej Enea.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska,
wizerunku, klubu i kategorii wiekowej Uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie
sportowej

organizowanej

przez

UKS

„OLIMP”

biegu

ulicznego

pn.

„ENEA

VI

ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE 2018, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o tym biegu i jego wynikach oraz w celach promocyjno-informacyjnych.
5. Wszyscy zawodnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie testu antydopingowego, nagrody
pieniężne zostaną wypłacone po przejściu przez zawodnika kontroli antydopingowej.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie:
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=232
przyjmowane będą do dnia 20.08.2018 r. do godz. 24.00 lub w dniu zawodów od godz. 8.00
do 10.30. do wyczerpania limitu uczestników
2. Za pełną rejestrację rozumie się zapisanie zawodnika przez stronę zapisów oraz uiszczenie
opłaty startowej. Zawodnicy nieopłaceni zostaną usunięci z listy 26.08.2018. Rejestracja
nowych zawodników w biurze zawodów w dniu biegu do wyczerpania limitu zapisów wg.
kolejności wpłat,
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3. Zawodnicy którzy opłacą start do 10.08.2018 otrzymają koszulkę w rozmiarze wybranym
przy rejestracji, pozostali wg. dostępności rozmiarów
5. Przewidujemy limit max 190 osób + 10 miejsc w dyspozycji organizatora.
VII. OPŁATY
1.

Opłata startowa:
do dnia 30.06.2018r.
– 30 zł
- 20 zł mieszkańcy Gminy Kozienice i pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA
- 5 zł. członkowie Klubu UKS „OLIMP” Kozienice
do dnia 20.08.2018r.
– 40 zł
- 30 zł mieszkańcy Gminy Kozienice i pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA
- 10 zł członkowie Klubu UKS „OLIMP” Kozienice
- w biurze zawodów – 60 zł.
Wszystkie zgłoszenia nie opłacone w ciągu 7 dni będą z listy usuwane.
Opłaty w systemie mikropłatności należy dokonywać przez stronę rejestracji do biegu,
opłaty ulgowe przelewem na konto organizatora
UKS „OLIMP” Kozienice, ul. Głowaczowska, 26-900 Kozienice
Konto: 22 8002 0004 0200 7133 2020 0101
z dopiskiem ”VI Energetyczna Dycha” Kozienice 2018 opłata startowa- imię,
nazwisko.
Płatności przelewem na konto klubu można dokonać do dnia 20.08.2018 r.
Przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych w przypadku braku potwierdzenia
wpłaty na stronie zapisów, należy przedstawić dowód opłaty startowej.

2.

Uczestnicy mężczyźni 70 lat i powyżej, kobiety 60 lat i powyżej oraz czynni zawodnicy
UKS „OLIMP” Kozienice zwolnieni są z opłaty startowej, pod warunkiem zaznaczenia
podczas rejestracji opcji „zwolniony z opłaty startowej”
Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę.
3. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane do osiągnięcia limitu 200 osób
4. Wpłacającym po 20.08.2018 r. nie gwarantujemy pełnego pakietu.

VIII. BIURO ZAWODÓW
Ośrodek Rekreacji i Sportu w Kozienicach ul. Bohaterów Studzianek 30 czynne w dniu
zawodów w godzinach 8.00 – 15.00.
IX. KLASYFIKACJA BIEGU
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Będzie przeprowadzona następująca klasyfikacja biegu:
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn:
- do 29 lat (r. 1989 i młodsi) - M20
- 30 - 39 lat (r. 1988 – 1979) - M30
- 40 - 49 lat (r. 1978 – 1969) –M40
- 50 - 59 lat (r. 1968 – 1959 – M50
- 60 - 69 lat (r. 1958 – 1949) – M60
- 70 lat i powyżej (r.1948 i starsi) – M70
2.Klasyfikacja

generalna

kobiet:

- 29 lat (r. 1989 i młodsze) – K20
- 30 - 39 lat (r. 1988-1979) – K30
- 40 - 49 lat (r.1978 – 1969) – K40
- 50 lat i powyżej (r. 1968 i starsze) – K50
Mistrzostwa Grupy Kapitałowej Enea odbędą się bez podziału na kategorie wiekowe.
Uwaga: Jeżeli do danej kategorii wiekowej nie zgłosi się więcej niż 3 zawodników wówczas ta
kategoria zostanie połączona z kategorią wiekową wyższą, w przypadku kategorii najwyższej,
z kategorią wiekową niższą.
X. NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn,
oraz w klasyfikacji Mistrzostw Grupy Kapitałowej Spółek Enea przewidziano nagrody
pieniężne. Wysokość nagród finansowych oraz ich podział zostaną przedstawione osobnym
komunikatem najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem biegu.
2. W klasyfikacji generalnej oraz kategoriach wiekowych pierwsza trójka otrzyma
pamiątkowe puchary.
UWAGA: Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w
kategoriach wiekowych.
3.W klasyfikacji Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea pierwsza trójka w kategorii kobiet i
mężczyzn otrzyma medale, oraz nagrody finansowe.
4. Kolejność zawodników we wszystkich kategoriach będzie ustalana wg. czasu brutto, czas
netto każdego zawodnika będzie podany informacyjnie.
5. Dodatkowo pamiątkowe puchary lub upominki otrzymają:
- najlepszy w biegu mieszkaniec Gminy Kozienice w kategorii kobiet i mężczyzn,
- najstarszy uczestnik biegu w kategorii kobiet i mężczyzn,
- upominki dla mieszkańców Gminy Kozienice ufundowane przez miejscowych sponsorów,
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6. Nagroda finansowa 300 zł. dla pierwszego na mecie zawodnika za poprawienie rekordu
trasy w kategorii open kobiet /Lilia Fiskovicz, Ukraina,- 34;09,8/ i mężczyzn /Andriy
Starzyński, Ukraina – 29;50,5/
7. Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
8. Każdy uczestnik biegu po minięciu mety i zwrocie transpondera otrzyma pamiątkowy
medal.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik biegu „ENEA VI ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE 2018 ma
obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i podpisać Oświadczenie.
2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu, oraz
przymocowane na sznurówce buta transpondery. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości lub brak transpondera przy bucie dyskwalifikuje uczestnika.
3. Wyniki nieoficjalne będą udostępniane na tablicy wyników w pobliżu mety, w trakcie
finiszu zawodników. Reklamacje będą rozpatrywane w namiocie na mecie do 15 min po
zamknięciu biegu. Wyniki oficjalne będą ogłoszone 30 min po zamknięciu biegu.
3. Po ukończeniu biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są zwrócić transpondery, w zamian
otrzyma pamiątkowy medal. Za zagubienie transpondera zawodnik zapłaci kaucję 20 zł.
4. Za półmetkiem, dla uczestników biegu zorganizowany będzie punkt z wodą.
5. Organizator zapewnia numery startowe, które będzie można pobrać w biurze zawodów w
dniu 01.09.2018r. w godz. 8.00 – 10.30
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie zapewnia noclegów. Noclegi można zamawiać na terenie Kozienic w KCRiS
tel. 48 614 60 91, Hotel Energetyk tel. 48 614 32 11 lub wpisując w wyszukiwarce „ Kwatery
noclegowe w Kozienicach”
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
9. Potencjalni nagradzani zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
XII. UZUPEŁNIENIE REGULAMINU
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako okoliczność łagodząca.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
4. W sprawach spornych dot. biegu rozstrzyga wyłącznie sędzia Główny Biegu.
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5. W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: Tomasz Baranowski – tel. 508 184 647,
tomaszbaranowski@poczta.fm, Janusz Misztal – tel. 601 678 529, janusz.misztal@enea.pl
O R G A N I Z A T O R:
UKS „OLIMP” Kozienice
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