REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ
„IX ENEA ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE 2022
VI MISTRZOSTWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA
I. CEL IMPREZY
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
• Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
• Zwiększenie aktywności fizycznej w lokalnym społeczeństwie.
• Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariackich.
• Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród pracowników Enea oraz społeczeństwa ziemi kozienickiej.
• Wyłonienie najlepszych biegaczek i biegaczy z Grupy Kapitałowej Enea.

II. ORGANIZATOR
• Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, ul. Jana
tel. 509 555 139, e-mail: poczta@ksrh.pl, www.facebook.com/KozienicSRH

Kochanowskiego

22,

Kozienice,

III. SPONSOR TYTULARNY

• ENEA Wytwarzanie

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
17 września 2022 r., start – godz. 11.00
START - ul. Jeziorna w Kozienicach, META - alejka wjazdowa za bramą Ośrodka Sportu i Rekreacji KCRiS, ul.
Bohaterów Studzianek 30, Kozienice. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

V. DYSTANS I TRASA
10 km. Trasa po nawierzchni asfaltowej, na drogach publicznych – na czas wydarzenia wyłączonych z ruchu
kołowego. Na 5 km znajdować się będzie punkt odżywczy z wodą mineralną niegazowaną. Nad bezpieczeństwem
uczestników i kibiców czuwać będą służby porządkowe złożone m.in. z przedstawicieli organizatorów,
wolontariuszy,
druhów
OSP,
funkcjonariuszy
Policji,
ratownicy
medyczni.
Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy – 2 godz. Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma
obowiązek na polecenie organizatora/sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg,
ale tylko po chodniku/poboczu zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem
biegu. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

Trasa biegu – załącznik graficzny. Mapa trasy biegu znajdować się będzie również na stronie internetowej:
https://tinyurl.com/IXENEADYCHA2022

A – START; B – META

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
16.09.2022 r. -piątek
- 18.00-20.00 – wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Amfiteatr KCRiS ul. Bohaterów Studzianek
30 (w przypadku niesprzyjającej aury - świetlica).
17.09.2022 r. sobota
- 8.00-10.00 - wydawanie pakietów startowych (miejsce jak wyżej);
- godz. 11.00 – start biegu;
- godz. 13.00– zamknięcie trasy biegu;
- godz. 14.30 - dekoracja zwycięzców biegu w przewidzianych kategoriach; losowanie nagród dla uczestników biegu
(Amfiteatr KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30).
- godz. 15.00 – zakończenie imprezy.
W trakcie trwania wydarzenia organizatorzy przewidzieli atrakcje skierowane do różnych pokoleń (w tym
zjeżdżalnie i animacje dla najmłodszych) kibiców i sympatyków biegania.

VII. ZGŁOSZENIA
• Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów:



zgłoszenia
elektronicznie
do
14
września
2022
r.
za
pośrednictwem
strony:
https://tinyurl.com/IXENEADYCHA2022
zgłoszenia do zawodów w biurze zawodów – Amfiteatr na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum
Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30 w dniach:
16.09.2022 r. – (piątek) w godz. od 18:00 do 20:00;
17.09.2022 r. – (sobota) w godz. od 8:00 do 10:00.

• Limit uczestników wynosi 250 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do osiągnięcia limitu. Organizator zastrzega
sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.
VIII. OPŁATY STARTOWE:
• 60 zł - do 14.09.2022 r.;
• 45 zł - do 14.09.2022 r. - mieszkańcy Gminy Kozienice i pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA;
• 70 zł - od 15.09.2022 r. oraz w dniu zawodów - dotyczy niezależnie wszystkich zawodników;
• wszystkie zgłoszenia, które będą nieopłacone w ciągu 5 dni będą usuwane z listy;
• przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych, w przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów,
należy przedstawić dowód opłaty startowej;
• opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę,
• osobom podającym nieprawdziwe lub niepełne dane w celu uzyskania niższej opłaty startowej zostanie wydany
jedynie numer startowy z chipem (bez pakietu). Warunkiem uzyskania pakietu jest dopłacenie w biurze zawodów
kwoty łącznej opłaty startowej obowiązującej w dniach 16-17.09.2022 r.
• od 14.09.2022 r. dla zapisanych zawodników nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzyma: numer startowy z chipem, okolicznościową koszulkę techniczną,
obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, logistykę zaplecza przed i po
biegu, posiłek regeneracyjny po biegu. Po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany
wynik biegu za pośrednictwem SMS. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.
W pakiecie startowym znajdą się dodatkowe, atrakcyjne przedmioty ufundowane przez organizatorów i partnerów
imprezy. UWAGA – ZE WZGLEDÓW TECHNOLOGICZNYCH, ZAWODNIKOM ZAPISANYM PO 1 WRZEŚNIA
NIE GWARANTUJEMY KOSZULKI, W DEKLAROWANYM PRZY ZAPISACH ROZMIARZE.

IX. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
W biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
1. Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:
a) K16/M16 (16-19lat);
b) K20/M20 (20-29lat);
c) K30/M30 (30-39lat);
d) K40/M40 (40-49lat);
e) K50/M50 (50-59lat);
f) K60/M60 (60-69 lat);
g) K70/M70 (70 i więcej lat).

2. Open kobiet, open mężczyzn - Mistrzostwa Grupy Kapitałowej Enea.
3. Drużynowa:
a) Najbardziej Energetyczna Drużyna.
W tej kategorii wyróżnione zostaną trzy najlepsze ekipy biegowe (formalne i nieformalne) składające się z minimum
4 osób, w tym co najmniej jednej kobiety. Warunkiem uczestnictwa w klasyfikacji jest wpisanie jednobrzmiącej
nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik
może reprezentować tylko jedną drużynę.
Aby drużyna był sklasyfikowana – metę biegu musi osiągnąć minimum czterech członków drużyny. Za wynik
końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej członków, w tym
minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 uzyskanych czasów jest najmniejsza.
b) Najliczniejsza Drużyna – w tej kategorii zostanie wyróżniona jedna drużyna składająca się z największej ilości
biegaczy, którzy ukończą bieg. Warunkiem uczestnictwa w klasyfikacji jest wpisanie jednobrzmiącej nazwy drużyny
w formularzu zgłoszeniowym.
X. NAGRODY
Organizator przewiduje w biegu następujące nagrody:
• kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary-statuetki, nagrody finansowe:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł
• kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary, nagrody finansowe:
I miejsce – 150 zł
II miejsce – 100 zł
III miejsce – 50 zł
• w klasyfikacji Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea kategoria generalna kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce –
puchary, nagrody finansowe:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
• zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open oraz open Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea nie będą brani pod
uwagę przy klasyfikacjach i nagrodach w kategoriach wiekowych,
• dodatkowo pamiątkowe statuetki/nagrody rzeczowe otrzymaj:
➢ kategoria kobiet i mężczyzn: najlepsza mieszkanka, najlepszy mieszkaniec Gminy Kozienice,
➢ kategoria kobiet i mężczyzn: najstarszy uczestnik biegu,
• w klasyfikacji Najbardziej Energetyczna Drużyna zostaną przyznane trzy miejsca (1-3) uhonorowane
pamiątkowymi pucharami/statuetkami;
• w klasyfikacji Najliczniejsza Drużyna zostanie wyłoniona jedna drużyna wyróżniona pamiątkowym
pucharem/statuetką;
• wśród wszystkich uczestników biegu, na podstawie numerów startowych w loterii zostaną rozlosowane
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

XI. UCZESTNICTWO
• Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty
rok życia.
• Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Każdy uczestnik biegu musi mieć przypięty numer startowy z przodu, w widocznym, niczym nie zasłoniętym
miejscu.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
• Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny
koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach,
social mediach i innych materiałach promocyjnych organizatora, sponsora oraz partnerów biegu.
Wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem biegu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach organizacyjnych informacji udzielają: Krzysztof Zając – tel. 509 555 139, email: poczta@ksrh.pl;
Tomasz Baranowski – tel. 508 184 647, tomaszbaranowski@poczta.fm.
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