I Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza
o puchar Wójta Gminy Trzcinica
REGULAMIN
I. Cel imprezy
 Uczczenie pamięci społecznego działacza Gminy Trzcinica, majora Janusza Smiatacza.
Janusz Smiatacz urodził się w 1963 roku. Był wojskowym pilotem i kontrolerem ruchu
lotniczego w stopniu majora. Jedenaście lat temu w trakcie pełnienia służby uległ wypadkowi
i został częściowo sparaliżowany. Od tego momentu poruszał się na wózku. Starał się jednak być
na tyle aktywnym, na ile jest to możliwe. Jednym ze zrealizowanych przez niego pomysłów było
objechanie na wózku inwalidzkim powiatu kępińskiego. We wszystkich urzędach gmin
pozostawiał pałeczki sztafetowe, w których ukryty był rulon zawierający osiemnaście zasad
ułatwiających współistnienie osób zdrowych i niepełnosprawnych. Swoją akcję Janusz nazwał
„Sztafetą zasad”. Zakończył ją na kępińskim rynku – w pięciu etapach przejechał w sumie 130
km. Startując każdorazowo spod fontanny na kępińskim rynku odwiedził też sąsiednie powiaty.
Był też jednym z organizatorów akcji dla dzieci niepełnosprawnych z cyklu „Dodać skrzydeł,
czyli nasze kępińskie Kilimandżaro”. Integracyjna impreza, która wpisała się na stałe w historię
powiatu kępińskiego. Swoją postawą zachęcał ludzi z niepełnosprawnością do przełamywania
wewnętrznych barier, do zmiany sposobu myślenia o przyszłości i nastawienia do własnych
problemów oraz motywował ich do dalszych, aktywnych działań.
 Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu
 Promocja Gminy Trzcinica
 Propagowanie zdrowej rywalizacji
II. Organizatorzy
 Urząd Gminy w Trzcinicy
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzcinica „Przyszłość”
 Klub Sportowy „Sparta” w Laskach
Kontakt:
Urząd Gminy w Trzcinicy
63 – 620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II
tel. 627 815 001
Renata Adamska – 793 145 872
Mirosław Skóra – 796 590 039
III. Termin i miejsce
 Bieg odbędzie się 21 czerwca 2015r. (niedziela)
 Start biegu nastąpi o godzinie 13:00
 Miejsce: Stadion sportowy przy ul. Jana Pawła II
IV. Dystans i trasa
 Dystans 8 km
 Start i Meta: Przy stadionie sportowym w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II
 Każdy kilometr trasy oznaczony



Przebieg Trasy: ul. Jana Pawła II, Kwiatowa, Zielona, Kluczborska, Wodziczna, Ignacówka I,
Aniołka Parcele, Trzcinica
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 min.
Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pomocą
chipów aktywnych (chipy zwrotne).
V. Warunki uczestnictwa
1. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 21 czerwca 2015r. ukończyli
18 rok życia.
2. Zawodnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani
są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach
długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu tego biegu, w biurze zawodów (podstawa
prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. 09. 2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.maratonypolskie.pl oraz u współorganizatorów Renaty Adamskiej ul. Zielona 14, 63 – 620
Trzcinica, Mirosława Skóry ul. Główna 44, Laski, 63 – 620 Trzcinica.
2. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2015r.,
natomiast bezpośrednio u współorganizatorów do 15 czerwca 2015r.
3. Zgłoszenie udziału biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez
organizatorów.
4. Udział w biegu jest bezpłatny, decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane.
VII. Biuro zawodów
W dniu odbywania się biegu zostanie otwarte biuro zawodów, które znajdować się będzie w budynku
znajdującym się przy stadionie sportowym w Trzcinicy przy ul. Jana Pawła II. Biuro czynne będzie tego
dnia od godz. 10:00 do zakończenia zawodów.
VIII. Nagrody
1. Za zajęcie miejsc od I do III w biegu zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar.
2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar.
3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
 Medal po ukończonym biegu
 Posiłek po biegu
 Napoje (woda) na trasie biegu (po 4 km) i na mecie.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej
www.maratonypolskie.pl oraz na stronie Gminy Trzcinica.

Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i na trasie biegu)
Organizator zapewnia szatnie, toalety na terenie stadionu sportowego w Trzcinicy.
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na
piersiach.
6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części
i skracanie trasy.
7. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem
startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
8. Organizator zapewnia napoje (wodę) na trasie i na mecie.
9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
13. Dojazd. Wszyscy uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie i na własny koszt na miejsce biegu.
14. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych
od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)
koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
15. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na
stronie internetowej Gminy Trzcinica – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) – co jest
jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas I Gminnego Biegu Ulicznego im majora
Janusza Smiatacza mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Trzcinica oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się
wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem
organizatorów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.
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Organizatorzy:
Urząd Gminy w Trzcinicy
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzcinica „Przyszłość”
Klub Sportowy „Sparta” Laski

