Regulamin „Biegnij W Łódzkie – w 80km dookoła łódzkiego”
1. Organizator
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 koordynator cyklu: Klub Sportowy Rajsport Active, ul. Warszawska 6, 98-200
Sieradz
2. Cel Imprezy
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród
mieszkańców województwa łódzkiego oraz promocję regionu
3. Termin i miejsce imprez biegowych
Nazwa

Dystans

Miejsce

Data

Organizator

1

III Piątka Pomarańczowej Pomocy

5 km

19.05.2019

Zduńska Wola

KS Rajsport Active

2

Widawa na Piątkę

5 km

16.06.2019

Widawa

UKS Libero
Widawa

3

9. Bieg Fabrykanta

10 km

24.08.2019

Łódź

Stowarzyszenie
Bądź Aktywny

4

38. Tomaszowski Bieg im Bronisława 10 km
Malinowskiego

01.09.2019

Tomaszów
Mazowiecki

Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Azyl”

5

IV ogólnopolski Integracyjny Bieg
Uliczny Wieruszów 2019

10 km

21.09.2019

Wieruszów

WKS Prosna

6

XXXVIII Łowicki Półmaraton Jesieni

21,097 km

22.09.2019

Łowicz

ZHP Chorągiew
Łódzka

7

II Łódzka Piątka

5 km

6.10.2019

Łódź

Stowarzyszenie
Rajsport Active

8

23. Uliczny Bieg "Bełchatowska
Piętnastka"

15 km

24.11.2019

Bełchatów

Bełchatowski Klub
Lekkoatletyczny w
Bełchatowie

4. Zasady uczestnictwa
 uczestnikiem „Biegnij W Łódzkie” może zostać każda osoba, która ukończyła 16
rok życia, a w przypadku półmaratonu 18 rok życia,
 każdy zawodnik aby został sklasyfikowany musi wystartować przynajmniej w 5
biegach (w tym jeden bieg na dystansie dłuższym niż 10 km),
 do klasyfikacji końcowej będzie branych pod uwagę pięć najlepszych wyników
zawodnika w tym jeden na dystansie dłuższym niż 10 km,
 zapisując się do każdego biegu – zawodnik jest zobowiązany do podania
jednobrzmiących danych – dotyczy to imienia, nazwiska, nazwy miasta, nazwy
klubu, daty urodzenia, cudzysłowów, odstępów między znakami, dużych i
małych liter. W przypadku podania różnobrzmiących nazw system elektroniczny
będzie weryfikował dane jako dwóch różnych osób co skutkować będzie
brakiem klasyfikacji w cyklu.
 punktacja w Cyklu: każdy zawodnik zdobywa w danym biegu tyle punktów jakie
miejsce zajął: 1m – 1pkt, 2m – 2pkt, itd.
 daną klasyfikację wygrywa zawodnik, który w pięciu biegach (w tym jeden na
dystansie powyżej 10 km), zdobył najmniejszą ilość punktów – dotyczy punktacji
kategorii OPEN oraz kategorii wiekowych (zawodnicy kategorii 16-19 lat nie
muszą startować w półmaratonie, aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu,
jednakże muszą zaliczyć bieg powyżej 10 km).
 W przypadku równej ilości punktów z 5 biegów, zdobytych przez dwóch lub
więcej zawodników, do klasyfikacji końcowej będzie brana pod uwagę
najwyższa lokata zdobyta przez danego zawodnika we wszystkich biegach. Gdy
to nie rozstrzygnie, ostatecznie o miejscu zdecyduje wynik ostatniego biegu z
Cyklu danego zawodnika.
5. Klasyfikacje i nagrody
 W każdym z wyżej wymienionych biegów będzie prowadzona klasyfikacja w
poszczególnych kategoriach wiekowych: mężczyzn i kobiet :
◦ M/K – 16
16-19 lat
◦ M/K – 20
20-29 lat
◦ M/K – 30
30-39 lat
◦ M/K – 40
40-49 lat
◦ M/K – 50
50-59 lat
◦ M/K – 60
60-69 lat
◦ M/K – 70+
70 lat i więcej
 Nagrody:
◦ W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn:
▪ za miejsca 1-10 puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.
◦ W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
▪ za miejsca 1-3 puchar i dyplom
 Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.
 Pierwsze 200 osób sklasyfikowanych w kategorii OPEN otrzyma pamiątkowy
dyplom za udział.
 Wręczenie wszystkich nagród nastąpi po ostatnim biegu w Bełchatowie.

6. Postanowienia końcowe
 we wszystkich biegach będzie atest PZLA oraz elektroniczny pomiar czasu,
 wyniki
biegów
będą
umieszczane
na
stronie
internetowej
www.biegnijwlodzkie.pl,
 zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się poszczególnym
regulaminom biegów wchodzących w skład Cyklu,
 uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych,
 uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
uczestnicy biorący udział w cyklu i imprezach wchodzących w jego skład
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na
korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj.
internet, prasa, ulotki, plakaty itp. a także na umieszczenie swoich danych osobowych
na ogólnodostępnej liście startowej i liście wyników.
 udział w Cyklu „Biegnij W Łódzkie” zawodnika oznacza akceptację regulaminu,
 organizator Cyklu „Biegnij W Łódzkie” zastrzega sobie prawo do zmian w
regulaminie i jego interpretacji.
 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi biegu
 W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

Dział techniczny:
• 663-748-312,
• mail: rajsport.sieradz@gmail.com lub kontakt@biegnijwlodzkie.pl

