REGULAMIN
XI Półmaratonu Chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnegostawu
ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W DNIU IMPREZY ROZPORZĄDZENIAMI
RADY MINISTRÓW
Wszyscy uczestnicy;
Zawodniczki i Zawodnicy, Organizatorzy Sędziowie i Wolontariusze zobowiązani są do przestrzegania aktualnych
przepisów i zarządzeń związanych z „COVID- 19”
REGULAMIN BĘDZIE AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO !

KATEGORIE DODATKOWE;

➢ Służby Mundurowe
➢ Nauczyciele
➢ Samorządowcy
•
•

Kategorie specjalne;
Powiat Krasnostawski - kobiety i mężczyźni
Najstarsza zawodniczka, Najstarszy zawodnik.

I. CEL IMPREZY
1.Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
2.Promowanie biegania jako najprostszej formy ruchu w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Integracja środowiska biegaczy w trakcie imprezy biegowej i po jej zakończeniu.
4. Promocja Miasta Krasnystaw, Regionu i „Chmielaków Krasnostawskich"
5. Promowanie międzypokoleniowego wolontariatu sportowego.

1.
2.
3.

II. ORGANIZATOR
Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół nr 2 w Krasnymstawie.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
Burmistrz Krasnegostawu

III. UBIEGŁOROCZNI SPONSORZY I PARTNERZY
1. Minister Sportu i Turystyki.
2. Miasto Krasnystaw
3. Urząd Marszałkowski w Lublinie
4. IN4MATES Sp. z O. O. Spółka Komandytowa
5. IBS Bank Sółdzielczy w Izbicy
6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.
7 PRiMO Kancelaria Brokerska
8. OSP Zastawie
9. OSP Krakowskie Przedmieście
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Widniówce.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi.

IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU
20 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00 - start i meta: ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)
Długość trasy 21,2 km (1 pętla; asfalt – ok.12,1km, droga gruntowa utwardzona – 2,1 km (ścieżka rowerowa
nad Wieprzem) + ok.7 km( droga leśna).
Trasa biegu; ul. Piłsudskiego 48 (STADION MIEJSKI),
ul. Piłsudskiego, ul. Oleszczyńskiego, ul. PCK, ul. Cicha, ul. Poniatowskiego, ul. Czysta, ul. Zamkowa,
ul. Browarna, ul. Partyzantów, ścieżka rowerowa nad Wieprzem, ul. Wysockiej, ul. Krasickiego (obok OSM),
Widniówka, droga leśna Leśnictwa Namule, droga wojewódzka 842, droga między stawami, Niemienice,
ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Piłsudskiego 48 (STADION MIEJSKI).
Na trasie; - 5 punktów podawania wody – ok. 5,5 km, ok. 7,8 km, ok. 10,5 km, ok. 14,7 km., ok.18 km.
Kurtyny wodne – ok, 4,4 km., ok. 7,5 km., ok. 16,3 km., 18,3 km.
W przypadku upału dodatkowe kurtyny wodne oraz punkty z wodą.
Na trasie; Punkt kontrolny pomiaru czasu- 11,5 km.
Trasa - oznaczona co 1 km. (oznaczenia poziome i pionowe)
BIURO ZAWODÓW
Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym,
ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski):
19 sierpnia 2022 r. w godz. 17.00-20.00 ; 20 sierpnia 2022 r. w godz. 6.30-8.30
SZATNIA I PRZECHOWALNIA - Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)
1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 20 sierpnia 2022r.
2. Miejsca parkingowe:
- Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48
– Starostwo Powiatowe, ul. Sobieskiego 3
NOCLEGI
Organizator NIE udostępnia miejsc noclegowych
1.
2.
3.
4.

V. PROGRAM ZAWODÓW 20 sierpnia 2022 r.
6.30 - 8.30
- przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie pakietów i numerów startowych
Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)
8.55
- uroczyste otwarcie biegu; ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)
9.00 START BIEGU na dystansie 21,2 km ( ul. Piłsudskiego 48) (stadion miejski)
12.00-14.00 -zakończenie biegu, dekoracje zawodniczek/zawodników ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1) Zgłoszenia na https://ultimasport.pl. Limit startujących 600 osób
2) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie
zgłoszenia i opłacenia startowego przez 600 osób lista startowa zostanie zamknięta. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu
uczestników.
3) Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:
•
60 zł – do 30 czerwca 2022 r.
•
80 zł – od 1 lipca do 31 lipca 2022 r.
•
100 zł – od 1 sierpnia do końca zapisów
!!!! Dla mieszkańców Krasnegostawu opłata wynosi; 50 % obowiązującej stawki
4) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłat startowej. Poniżej listy będzie się znajdować tabela
zgłoszonych bez opłaty - nie gwarantuje miejsca startowego.
5) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
7) Dowodem dotarcia opłaty startowej na konto organizatora jest pojawienie się Nazwiska zawodnika na liście startowej opłaconych, a
w przypadku opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego.
8) W przypadku dokonania przelewu na 4 (oraz mniej) dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia
wpłaty w biurze zawodów.
9) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
10) Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty wynikające z regulaminu)
uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy po uprzednim kontakcie z organizatorem.
11) Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również nie może być przekazana innej osobie oraz nie może być przeniesiona na inne
imprezy.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 19 sierpnia 2022 r. ukończą 18 lat oraz dokonają pełnej procedury zapisu
i opłat.
2. W czasie rejestracji zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz
dokumentu potwierdzającego prawo udziału w kategoriach dodatkowych.
3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu,
warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych oraz
reklamowych organizatora.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie lub bieg bez numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
4. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tą osobę upoważnienia
zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii
dowodu osobistego osoby upoważniającej (do wglądu) – druk do pobrania na stronie internetowej; www.mosirkrasnystaw.pl
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
6. Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie
droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej
strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję,
służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora, które koordynują i zabezpie czają trasę
zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu - do klasyfikacji
generalnej liczy się czas brutto.
8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całego dystansu po zatwierdzonej trasie
XI Półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.
9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem
z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną,
stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
10. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby .
11. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składa się; pamiątkowa koszulka (należy
podać rozmiar najpóźniej do 1.08.2022r.), CHIP do pomiaru czasu, agrafki, materiały informacyjne, pakiet regeneracyjny,
posiłek regeneracyjny po biegu.
12. ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA NA TRASIE UDZIAŁU W ZAWODACH NIE MOGĄ BRAĆ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE oraz PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH.
VIII. KLASYFIKACJA
Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna kobiet,
• klasyfikacja generalna mężczyzn,
klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
Kobiety: K 18-29; K 30-39; K 40 – 49; K 50 i starsze
Mężczyźni: M 18-29; M 30-39; M 40 – 49; M 50 – 59; M 60 i starsi
Służby Mundurowe (policja, wojsko, księża i zakonnicy, służba więzienna, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna, służba celna,
w tym pracownicy cywilni w/w służb – należy udokumentować zatrudnienie w wyżej wymienionych jednostkach w Polsce - w
trakcie weryfikacji)
Nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych w Polsce – należy udokumentować zatrudnienie w wyżej
wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji
Samorządowcy (zatrudnieni w Polsce); radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw, urzędów marszałkowskich -należy udokumentować
zatrudnienie w wyżej wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji

•
•

KLASYFIKACJE SPECJALNE
Powiat Krasnostawski (kobiety i mężczyźni ) – mieszkańcy Powiatu Krasnostawskiego
Najstarsza zawodniczka i Najstarszy zawodnik.

ZAWODNIK MOŻE BYĆ PRZYPISANY TYLKO DO JEDNEJ KLASYFIKACJI DODATKOWEJ
Jeśli zawodnik wybierze więcej niż jedną klasyfikację dodatkową to pod uwagę zostanie wzięta tylko jedna według
klucza priorytetu: Mundurowe, Nauczyciel, Samorządowcy.
IX. KLASYFIKACJE i NAGRODY
1. KATEGORIA generalna kobiet - Open (miejsca I-VI)
-dyplomy, puchary oraz nagrody
2. KATEGORIA generalna mężczyzn-Open (miejsca I-VI)
-dyplomy, puchary oraz nagrody

NAGRODY W KATEGORII GENERALNEJ I KATEGORIACH WIEKOWYCH NIE DUBLUJĄ SIĘ !!!
3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
Kobiety: K 18-29; K 30-39; K 40 – 49; K 50 i starsze (miejsca I-III)
- statuetki/pucharki, dyplomy i nagrody
Mężczyźni: M 18-29; M 30-39; M 40 – 49; M 50 – 59; M 60 i starsi (miejsca I-III)
- statuetki/pucharki, dyplomy i nagrody
4. Kategoria; Służby Mundurowe - zatrudnienie w Polsce
Kobiety (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
Mężczyźni (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
5. Kategoria; Nauczyciele (zatrudnienie w Polsce)
Kobiety (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
Mężczyźni (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
6. Kategoria; Samorządowcy( zatrudnienie w Polsce)
Kobiety (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
Mężczyźni (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
7. Kategoria; POWIAT KRASNOSTAWSKI
Kobiety (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody
Mężczyźni (miejsca I-III) puchary, dyplomy i nagrody.
8. Najstarsza zawodniczka- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
Najstarszy zawodnik- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
9. Wyróżnienia dla zawodników, którzy ukończyli bieg po raz jedenasty.
Uwaga!!!
Każdy z zawodników (zawodniczka), który/a ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. W przypadku nie odebrania nagrody w trakcie dekoracji przez jej zdobywcę, pozostaje ona do jego dyspozycji przez okres 10
dni od dnia zawodów. Nie zgłoszenie się po nią w tym terminie skutkuje utratą nagrody
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród.

1.

X. FINANSOWANIE
Koszty organizacji XI Półmaratonu Chmielakowego pokrywają: Sponsorzy i Organizatorzy.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Półmaratonie startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń
w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
2. Organizator zaleca przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości
udziału w biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia kontrolnych badań antydopingowych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego r egulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany
przez organizatora zawodów.
6. Druk upoważnienia do odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby do pobrania na stronie internetowej;
www.mosirkrasnystaw.pl
7. Aktualizacja informacji na stronie na bieżąco.
XII. KONTAKT
Sprawy organizacyjne, dotyczące zapisów, opłat startowych i zabezpieczenia technicznego biegu ;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 52a, tel. 82 576 22 03,
e-mail:kontakt@mosirkrasnystaw.pl
Małgorzata Kapitan - kom. 533 348 444

OPŁATA STARTOWA ………..

zł

ODBIORCA:

NADAWCA:

LMKS przy ZS nr 2
22-300 Krasnystaw
ul. Pilsudskiego 48
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Nr konta 30 8200 0008 2001 0012 4025 0001

……………………………………………..
……………………………………………..

Tytuł wpłaty / Informacje dodatkowe
XI Półmaraton Chmielakowy
Imię i Nazwisko zawodniczki/zawodnika
……………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………...
Adres:
………………………………………………..
E-MAIL: …………………………………….
TELEFON……………………………………..

