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sklasyfikowaniem uczestnika oraz nie otrzymaniem przez niego nagród.
2.2.  Ze  względu  na  charakter  trasy,  bezpieczeństwo  i  zdrowie  uczestników  w  biegach

przedszkolaków Organizator przewiduje start nie więcej niż 1000 osób  łącznie.
2.3. W biegu przedszkolaków uczestnicy muszą samodzielnie przebiec trasę biegu.

3. Biegi dzieci na 600 m i młodzieży na Milę.
3.1.  W  poszczególnych  biegach  dziecięcych  prawo  startu  mają  wyłącznie  dzieci  z  danych

roczników,  które  zarejestrują  się  i  opłacą  start  za  pomocą  formularza  elektronicznego  i
odbiorą numer startowy z chipem z biura zawodów lub sekretariatu OSiR. Brak  numeru
startowego na  mecie  jest  równoznaczny  z  nie  sklasyfikowaniem  uczestnika  oraz  nie
otrzymaniem przez niego nagród. 

3.2.  Weryfikacja  zawodników w biegach  dzieci  na  600  m i  młodzieży  na  Milę  odbywa  się
poprzez odbiór numeru startowego. Numery startowe będą do odbioru od  2 listopada 2022 r.
3.3. Ze względu na charakter trasy, bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w biegach dzieci i

młodzieży Organizator przewiduje start nie więcej niż 1500 osób  łącznie.
4. Biegi Open na Milę i Bieg Gaz-System S.A.  na 10 km.

4.1. W biegu Gaz-System S.A. na 10 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej
na dzień 10 listopada 2022 roku ukończyły 18 rok życia.

4.2.  Weryfikacja  zawodników w biegach Open na Milę  i  10 km  odbywa się  poprzez odbiór
pakietu startowego Biurze Zawodów.
4.2.1.  Odbiór  pakietów w dniach  od 8 do  9 listopada 2022 r.  w godz.  14.00-20.00,  10

listopada 2022r. w godz. 12.00-20.00 oraz 11 listopada, w dniu biegów od 8.00 do
13.00 w Biurze Zawodów na hali  sportowej przy ul.  C. K. Norwida 1.  Podstawą
odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie
dowodu tożsamości.  Każdy uczestnik przy odbiorze pakietów zobowiązany jest do
złożenia  pisemnego  oświadczenia  dotyczącego  stanu  zdrowia.  Odbiór  pakietu
startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie okazania pisemnego
upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

4.2.2.  Każdy  zawodnik  odbierający  pakiet  jest  zobowiązany  do  złożenia  deklaracji
uczestnictwa w Biurze Zawodów.  Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że
stan  jego  zdrowia  umożliwia  mu  udział  w  biegu.  Organizator  nie  zapewnia
uczestnikom jakichkolwiek ubezpieczeń na życie,  zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie
mogą  wystąpić  w  związku  z  obecnością  lub  uczestnictwem w imprezie  oraz  nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4.2.3.  Nie  ma  możliwości  przesyłania  pakietów startowych na  adres  uczestnika,  odbiór
pakietów odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.3.   Zawodnik ma prawo startu tylko w jednym biegu Open.
4.4.   Zaproszony zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w prezentacji.
4.5.   Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej i innych  następują bezpośrednio po biegu.
4.6.   W biegach mogą brać udział  osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie,  nie

wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną
odpowiedzialność. Za stan zdrowia niepełnoletnich zawodników odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.                                                      

4.7.  Pomiar czasu w biegach dzieci i młodzieży oraz Open odbywa się za pomocą  chipów w
numerach startowych. W biegach Open, dla pierwszych 50 zawodników na mecie mierzony
jest czas brutto, tj. od strzału startera do przekroczenia linii mety, dla pozostałych - czas
netto, tj. od przekroczenia linii startu do linii mety.

4.8.  Zawodnicy  na  mecie  nie  posiadający  oryginalnego  numeru  startowego  z  chipem
przyczepionym na koszulce z przodu na klatce piersiowej, nie będą sklasyfikowani.
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