SZCZĘŚLIWA 13
1. ORGANIZATOR


Fundacja „Dom w Łodzi”
ul. Wierzbowa 13
91-426 Łódź
wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego
w Łodzi, pod numerem KRS 0000263103, NIP 947-19-35-947

2. WYKONAWCA


TIME4S Radosław Sekieta
ul. Ciasna 4 m. 1
93-547 Łódź

3. CELE IMPREZY:






Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Łodzi. .
Promocja aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.
Wsparcie finansowe Fundacji „Dom w Łodzi”.

4. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 26 sierpnia (niedziela) 2018 roku. Start Biegu Głównego o
godzinie 13:13. Start Biegu Towarzyszącego, tzw. rodzinnego o godzinie 14:13.
Start, meta i biuro zawodów znajdować się będzie w okolicach leśniczówki, ul. Łagiewnicka
305.
W trakcie wydarzenia przewidziany jest piknik rodzinny z atrakcjami.

5. UCZESTNICTWO
1. Za zgłoszenie zawodnika uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.time4s.pl - zakładka zapisy oraz dokonanie płatności za
konkretny bieg na konto Fundacji „Dom w Łodzi”.
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W tytule przelewu należy podać - SZCZĘŚLIWA 13, imię i nazwisko zawodnika oraz
informację, na który bieg zawodnik się zapisał. Istnieje możliwość startu w dwóch
biegach.
Każdy uczestnik biegu musi osobiście stawić się w Biurze Zawodów w celu
weryfikacji.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości
w celu potwierdzenia danych osobowych i wieku.
Dopuszczenie do biegu osób niepełnoletnich będzie możliwe tylko za pisemnym
oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna, który musi stawić się razem z
uczestnikiem w Biurze Zawodów wraz z dokumentem tożsamości.
Druk oświadczenia będzie dostępny w Biurze Zawodów
Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
Podpisując w Biurze Zawodów odbiór pakietu potwierdza zdolność do udziału w
biegu, brak przeciwwskazań do tego typu wysiłku fizycznego, a także, że bierze udział
w biegu na własną odpowiedzialność.
Podczas biegu zawodnik musi mieć przymocowany numer startowy do przedniej
części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona i
będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.
Każdy zawodnik biegu „SZCZĘŚLIWA 13” otrzyma chip, który musi zostać
przymocowany na czas biegu za pomocą sznurówek do buta. Chip musi zostać
zwrócony osobie z zespołu ze strefy mety niezwłocznie po ukończonym biegu.
Bieg poza wyznaczoną trasą będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika. Uczestnik
może ukończyć bieg, ale nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji.

6. TRASA
1. Biegi przełajowe zostaną rozegrane na dystansach:
3131 m – Bieg Główny
1313 m – Bieg Towarzyszący
2. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne z wolontariuszami z zespołu
zabezpieczającego trasę, którzy będą czuwać nad przebiegiem rywalizacji.
3. Profil trasy: 100% trasy leśne
4. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.
5. Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie Lasu Łagiewnickiego oraz padokach
Straży Miejskiej.
6. Trasa oznaczona będzie taśmą i strzałkami. W miejscach, gdzie trasa oznaczona
będzie z dwóch stron przekroczenie taśm skutkować będzie natychmiastową
dyskwalifikacją. Uczestnik może ukończyć bieg, ale nie będzie brany pod uwagę
w klasyfikacji.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie www.time4s.pl (zakładka zapisy). Dotyczy zarówno Biegu
Głównego, jak i Biegu Towarzyszącego.
Organizator nie ustala limitu zawodników i zawodniczek, którzy mogą wystartować w
imprezie. Zastrzega sobie jednak możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów ze
względów bezpieczeństwa (zbyt duża ilość zawodników).
Organizator nie przewiduje limitu czasu. Dotyczy to obu biegów.
O kolejności zapisów potwierdzających udział w zawodach decyduje kolejność dokonania
opłaty startowej (data wpływu na konto organizatora). O braku wolnych miejsc organizator
poinformuje uczestników na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/266921350552711/

8. OPŁATA STARTOWA

13,13 zł – opłata startowa Bieg Główny
13,13 zł – opłata startowa Bieg Towarzyszący
Dodatkowo, fakultatywnie, możliwe jest zakupienie pamiątkowej koszulki z logo Fundacji
„Dom w Łodzi” w cenie 30 zł. Należy ją wcześniej zamówić. W zgłoszeniu należy podać
rozmiar, a także dokonać opłaty za koszulkę na konto Fundacji „Dom w Łodzi” do dnia
16.08.2018 (17.08 data najpóźniejszego księgowania wpływu na konto organizatora).
Zgłoszenia można dokonywać mailowo: mlibiszowska@domwlodzi.org

Wpisowe płatne jest na konto:

Fundacja „Dom w Łodzi”
91-426 Łódź
ul. Wierzbowa 13
konto PKO BP SA
62 1020 3408 0000 4302 0171 6018

1. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego
uczestnika.
3. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest
do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
4. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
5. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego i towarzyszącego otrzymuje w
pakiecie startowym:
 Numer startowy plus cztery agrafki
 Zwrotny chip do pomiaru czasu
 Medal na mecie
 Wodę
Osoby, które dodatkowo dokonały zakupu koszulki będą mogły ją odebrać wraz z pakietem
startowym

9. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu (za pomocą chipów zwrotnych).
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto (decyduje kolejność na mecie).

10. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okolicach startu/mety przy leśniczówce.
Biuro zawodów czynne będzie w dniu 26 sierpnia 2018 roku w godzinach 11:13 – 13:00.

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Prowadzona będzie klasyfikacja open w kategorii kobiet i mężczyzn.
Przewidziane są nagrody za zajęcie miejsca 1 – 3 w biegu głównym w klasyfikacji kobiet i
mężczyzn.
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w zależności od pozyskanych
środków.

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Organizator zapewnia depozyt.
Miejsca parkingowe znajdują się w okolicy biura zawodów (mała ilość) oraz u zbiegu ulic
Przyklasztorze i Okólnej (spora ilość). Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami
może powodować konsekwencje przewidziane przepisami kodeksu ruchu drogowego.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszystkich zawodników startujących w biegu „SZCZĘŚLIWA 13” obowiązuje niniejszy
regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

ZAŁĄCZNIKI
-harmonogram

HARMONOGRAM

10:00 – 11:00 - przygotowywanie trasy biegu
11:13 – 13:00 - praca biura zawodów
13.00 - rozgrzewka
13:13 - start Biegu Głównego
14:13 – start Biegu Towarzyszącego
14:30 - dekoracje
W trakcie wydarzenia przewidziany piknik rodzinny z animacjami dla dzieci.
Po biegach zapraszamy na ognisko z kiełbaskami.
15:00 - zakończenie imprezy

