
Regulamin biegów terenowych  Run Malutkie

1. Organizator:

Organizatorem imprezy jest:
Malutkie Resort
Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce 

2. Partnerzy imprezy:

Urząd Miasta Radomska
97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce

3. Cel imprezy:

Promocja regionu łódzkiego, w szczególności powiatu radomszczańskiego, miasta Radomsko
i gminy Dobryszyce.
Rozpowszechnianie zdrowego stylu Ŝycia.
Promowanie aktywności ruchowej poprzez bieganie.
Promocja ośrodka Malutkie Resort i okolicy jako miejsca idealnego do biegania i uprawiania
innych sportów.

4. Forma organizacyjna: 
turniej jednodyscyplinowy (biegi terenowe)

6. Termin i miejsce zawodów:

Wszystkie biegi odbędą się w Malutkie Resort – Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce
w terminach:
1 maja 2014,
7 czerwca 2014,
13 lipca 2014,
9 sierpnai 2014,
13 września 2014,
4 października 2014 (Wielki Finał)

7.  Zasady uczestnictwa:

W zawodach moŜe wziąć kaŜdy uczestnik, który zgłosi się poprzez  wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie lub w biurze zawodów,  wniesie opłatę startową wpłacając na
konto lub płacąc gotówką w biurze  zawodów oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
Kategorie wiekowe
Chłopcy do 18 roku Ŝycia ( 1996 lub młodsi)
MęŜczyźni po 18 roku Ŝycia ( 1997 lub starsi)
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Dziewczynki do 18 roku Ŝycia ( 1996 lub młodsi)
Kobiety po 18 roku Ŝycia ( 1997 lub starsi)

Nordic Walking będzie klasyfikowany w dwóch kategoriach 
MęŜczyźni OPEN
Kobiety OPEN
8. Opłata startowa:

MoŜna dokonać jej na konto, które uczestnik otrzyma po uprzedniej rejestracji na stronie
www lub w biurze zawodów w dniu imprezy.
Opłata startowa odnotowana 3 dni przed dniem imprezy wynosi 20zł, a w dniu imprezy 25zł.
Przy chęci wykupienia pakietu na wszystkie biegi udzielany jest rabat w  wysokości 20% przy
płatności przed pierwszą imprezą.
Numerek startowy będzie przydzielany jeden na wszystkie biegi.

Tytuł przelewu: Dystans, Imię i nazwisko

27 2030 0045 1170 0000 0488 6680
Malutkie Resort
Malutkie 31
97-505 Dobryszyce
woj.: łódzkie
pow.: radomszczański 

9. Trasa:

Większość trasy będzie przebiegać po ścieŜkach leśny oraz w małej części po kostce
brukowej lub asfalcie.
Rywalizacja będzie przebiegała na trasie o długości od 8km do 10km w zaleŜności od edycji.
Start, meta oraz bufet będzie na dolnym parkingu przy bramie startowej w  Malutkie Resort.
Trasa dla Nordic Walking będzie wynosić ok 5km.

10. Nagrody i świadczenia dla uczestników:

Świadczenia dla wszystkich uczestników:
- kupon na posiłek regeneracyjny
- dyplom za ukończenie biegu
- moŜliwość korzystania z bufetu w trakcie jak i po biegu
- numerek startowy
- profesjonalny pomiar czasu
- moŜliwość wylosowania cennych nagród
- gadŜety od sponsorów
- za ukończenie biegu pamiątkowy medal

Po kaŜdej edycji dla najlepszych przewidziane są:
- wyjątkowe puchary za miejsca 1-3
- dyplomy za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach
- nagrody finansowe w poszczególnych kategoriach, tj.:
Chłopcy do 18 roku Ŝycia (urodzeni w1996 r.  lub młodsi)
I - 200zł
II - 150zł
III - 50zł
MęŜczyźni po 18 roku Ŝycia (urodzeni w 1997 r. lub starsi)
I - 400zł
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II - 300zł
III - 200zł
Dziewczynki do 18 roku Ŝycia (urodzone w 1996 r. lub młodsze)
I - 200zł
II - 150zł
III - 50zł
Kobiety po 18 roku Ŝycia (urodzone w 1997 r. lub starsze)
I - 300zł
II - 200zł
III - 100zł

Nordic Walking 
Kobiety Open I-III nagrody rzeczowe
MęŜczyźni Open I-III nagrody rzeczowe
- wśród wszystkich uczestników będą losowane cenne nagrody.

11. Klasyfikacja generalna

Do klasyfikacji generalnej będzie brane pod uwagę 4 najlepszych  wyników z 6 biegów. Jeśli
ktoś weźmie udział w mniej niŜ 4 biegach nie  będzie brany pod uwagę.
Punkty w klasyfikacji generalnej będą udzielane w sposób: 
1m-ce: 1pkt, 
2m-ce: 2pkt., itd.  
Jeśli dwóch uczestników zbierze taką samą liczbę punktów wygrywa ten który w finałowej
edycji zajmie lepsze miejsce. Warunkiem otrzymania nagrody w klasyfikacji generalnej jest
udział i ukończenie finałowego biegu.

12. Nagrody Grand Prix (dla zwycięzców klasyfikacji generalnej):
Chłopcy do 18 roku Ŝycia:
I - 1000zł
II - 600zł
III - 200zł
MęŜczyźni po 18 roku Ŝycia:
I - 1500zł
II - 800zł
III - 400zł
Dziewczynki do 18 roku Ŝycia 
I - 700zł
II - 400zł
III - 150zł
Kobiety po 18 roku Ŝycia:
I - 1000zł
II - 600zł
III- 200zł

Nordic Walking 
Kobiety Open I-III nagrody rzeczowe
MęŜczyźni Open I-III nagrody rzeczowe

13. Zabezpieczenie medyczne

Na biegu będzie karetka pogotowia która pomoŜe w razie nagłych wypadków.
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NajbliŜsze szpitale:

1. Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36
97-500 Radomsko
2.Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów

14. Program biegów:

8:00-11:30 zapisy
12:00 start biegu
12:05 Start Nordic Walking
14:00 dekoracja najszybszych
14:05 losowanie nagród dla wszystkich uczestników

ń15. Postanowienia ko cowe:

Zawody będą się odbywać bez względu na warunki atmosferyczne.
KaŜdy uczestnik musi mieć wykupione ubezpieczenie OC.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi  związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, Ŝe  udział w Biegu wiąŜe się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagroŜenie wypadkami, moŜliwość odniesienia obraŜeń  ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi 
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej
oznacza, Ŝe Uczestnik rozwaŜył i ocenił charakter, zakres  i stopień ryzyka wiąŜącego się z
uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie  zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie
na własną odpowiedzialność. Wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest
równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu.
MłodzieŜ poniŜej 18 roku Ŝycia startuje za pisemną zgodą  rodzica/opiekuna;
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania  biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne;
Protesty moŜna składać pisemnie u organizatora do jednego dnia po  danym biegu wraz z opłatą 100zł.
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Koszty osobowe uczestnictwa zawodnicy. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany i ostatecznej weryfikacji Regulaminu.

Kontakt:

Organizator Wojciech Skóra tel. 663-90-11-39 lub 44 681 11 88
e-mail: w.skora@malutkie.com
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