
Regulamin XXXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości 
i Biegu GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

4.9.   Decyzje służb medycznych dotyczące udziału w biegu są ostateczne i nieodwołalne.
4.10.  Organizator  przewiduje  wyrywkową  kontrolę  antydopingową  u  zawodników,  którzy

ukończyli biegi na miejscach od I do X.

IX. PUNKTY  MEDYCZNE, KONTROLNE I Z NAPOJAMI
1. Biegi  zabezpieczone  będą  przez  karetkę  pogotowia  jadącą  za  biegaczami  i  w  punkcie

medycznym na wysokości linii mety, obsługiwanym przez ratowników medycznych.
2. W biegu Gaz-System S.A.  na 10 km ustawiony będzie  punkt z napojami na ul. C. K. 

Norwida.
3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników.
4. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na każdym okrążeniu. Sędziowie będą

spisywali  numery  startowe  uczestników  skracających  trasę.  Uczestnicy  skracający  trasę
zostaną zdyskwalifikowani.

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Biegi  przedszkolaków  300  m –  nie  jest  prowadzona  klasyfikacja  generalna.  Wszyscy

uczestnicy otrzymują jednakowe upominki, medale i dyplomy.
2. Biegi dzieci na 600 m i młodzieży na Milę roczniki 2007-2008 - klasyfikacja generalna

dziewcząt  i  chłopców.  Nagrody  rzeczowe  dla  pierwszych  6  zawodników.  Wszyscy
uczestnicy otrzymują jednakowe upominki, medale i dyplomy.

3. Biegi  na  Milę  roczniki  2003-2004,  2005-2006  -  klasyfikacja  generalna  dziewcząt  i
chłopców. Nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymują
jednakowe upominki, medale i dyplomy.
Uwaga! Ponieważ zawodnicy z roczników 2003-2004 i 2005-2006 startują w biegu Mili
Open nagrody za klasyfikację rocznikową oraz klasyfikację generalną w Mili Open dublują
się.

4. Bieg Mila Open (1609 m) – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne
dla pierwszych 6 zawodników. Klasyfikacja wiekowa K i M (min. 3 sklasyfikowanych) oraz
klasyfikacja mieszkańców gminy Goleniów (min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III
nagrody  rzeczowe.  Wszyscy  zawodnicy  otrzymują  medale,  dyplomy.  Wprowadza  się  w
klasyfikacji generalnej K i M  dodatkowo nagrody pieniężne za pobicie rekordu trasy. Pula
nagród zostanie podana na stronie organizatora biegu. Nagrody w klasyfikacji generalnej i
wiekowej nie dublują się.

5. Bieg Gaz-System S.A. na 10 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - nagrody
pieniężne  dla  pierwszych  6  zawodników.  Klasyfikacja  wiekowa  K  i  M  (min.  3
sklasyfikowanych)  oraz  klasyfikacja  mieszkańców  gminy  Goleniów  (min.  3
sklasyfikowanych) – za miejsca I-III  nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują
medale,  dyplomy. Wprowadza się w klasyfikacji  generalnej  K i  M  dodatkowo nagrody
pieniężne za pobicie rekordu trasy. Pula nagród finansowych  zostanie podana na stronie
organizatora biegu. Nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowej nie dublują się.

6. Klasyfikacje indywidualne. - w biegach OPEN klasyfikacje indywidualne branżowe nie są
przewidziane.

7. Zdobywcom  nagród  pieniężnych  zostanie  potrącony  podatek  dochodowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

8. Podstawą klasyfikacji  jest  elektroniczny pomiar  czasu wykonywany za pomocą chipa w
numerze  startowym,  który  każdy  zawodnik  otrzymuje  z  pakietem startowym.  Na  trasie
biegu znajdować będą się maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w
danym  punkcie.  Brak  odczytu  pojawienia  się  zawodnika  na  danym  punkcie  jest
równoznaczna z dyskwalifikacją.
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