REGULAMIN
XXI BIEGU SOBIBORSKIEGO
Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
(Biegi szkolne)
W przypadku wprowadzenia stanu epidemiologicznego lub wprowadzenia czasowego zakazu
przebywania na terenie przygranicznym z Białorusią w województwie lubelskim, które powodują
wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne
zapisy niniejszego Regulaminu będą uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów prawa
i wydanych wytycznych.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CEL
Pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady.
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.
Popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.
Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
Integracja środowiskowa.
Promocja miasta i regionu.

II.

ORGANIZATOR
Organizatorem XXI Biegu Sobiborskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie.
Dane teleadresowe: 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, tel. 082/ 5722 - 584,
www.mosir.wlodawa.eu, adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com

III.
1.
2.
3.
4.
5.

TERMIN, MIEJSCE I TRASA
XXI Bieg Sobiborski odbędzie się 16 października 2022r. (niedziela).
Pierwszy Start: o godz. 10.30, pozostałe zgodnie z niżej zawartym harmonogramem.
Miejsce startu i mety: siedziba organizatora - Włodawa, ul. Szkolna 4.
Długość trasy uzależniona od kategorii wiekowej.
Mapa trasy i plan miasteczka biegowego zostaną opublikowane na
www.mosir.wlodawa.eu i FB w późniejszym terminie.
Trasa będzie oznaczona.
Punkty medyczne i WC zlokalizowane będą na terenie obiektu.
Harmonogram startów z podziałem na dystanse:

6.
7.
8.

Nr biegu

Kategoria wiekowa

Dystans do pokonania

stronie

Ilość okrążeń

DZIEWCZĘTA
1

Przedszkolaki

50m

-

3

SP kl. I-II

300m

1

5

SP kl. III-IV

300m

1

7

600m

2

9

SP kl. V-VI
SP kl. VII-VIII

900m

3

11

Szkoły ponadpodstawowe

900m

3

CHŁOPCY
2

Przedszkolaki

50m

-

4

SP kl. I-II

300m

1

6

SP kl. III-IV

300m

1

8

600m

2

10

SP kl. V-VI
SP kl. VII-VIII

900m

3

12

Szkoły ponadpodstawowe

1200m

4

1

9.

Program startów:
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55

BIEG NR 1 – Przedszkolaki - dziewczęta (50m)
BIEG NR 2 – Przedszkolaki – chłopcy (50m)
BIEG NR 3 – SP kl. I-II – dziewczęta (300m)
BIEG NR 4 – SP kl. I-II – chłopcy (300m)
BIEG NR 5 – SP kl. III-IV – dziewczęta (300m)
BIEG NR 6 – SP kl. III-IV – chłopcy (300m)
BIEG NR 7 – SP kl. V-VI – dziewczęta (600m)
BIEG NR 8 – SP kl. V-VI – chłopcy (600m)
BIEG NR 9 – SP kl. VII-VIII – dziewczęta (900 m.)
BIEG NR 10 - SP kl. VII-VIII – chłopcy (900 m.)
BIEG NR 11 – Szkoły ponadpodstawowe – dziewczęta (900 m.)
BIEG NR 12 – Szkoły ponadpodstawowe – chłopcy (1200 m.)

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Biuro zawodów mieści się ma terenie miasteczka biegowego - Włodawa, ul. Szkolna 4. Biuro
otwarte będzie wyłącznie w dniu zawodów w godz. 8.00 do 14.30.
Organizator ustanawia następujące limit startujących: 300 zawodników.
Lista zostanie zamknięta w momencie zapisania się 300 zawodników. Organizator nie prowadzi
zapisów na listę rezerwową.
Limit może ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących organizacji
imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W biegach mogą brać udział przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych, których rodzice, opiekunowie prawni lub nauczyciele zgłoszą do udziału w
zawodach.
Zgłoszenie do biegu należy dokonać poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie
www.mosir.wlodawa.eu, zmierzymyczas.pl do dnia 07.10.2022 r. W dniu 08.10.2022 r. formularz
elektroniczny zostanie zamknięty. Osoby, które będą chciały wziąć udział w biegu będą mogły
dokonać zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu 16 października 2022 r. do godz. 10.00, w
przypadku niewyczerpania limitu startujących.
Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie
opłaty startowej.
Opłata startowa.
a) wynosi 10 złotych,
b) dokonać jej należy do 7 października 2022 r.
Wniesienie opłaty startowej do dnia 7 października 2022 roku możliwe jest przelewem na konto:
92 1240 2249 1111 0010 2926 0820 po zgłoszeniu uczestnictwa lub gotówką w siedzibie
Organizatora (recepcja MOSiR Włodawa). W tytule przelewu należy wpisać: opłata startowa XXI
Biegu Sobiborskiego, imię i nazwisko zawodnika.
W Biurze Zawodów opłata dokonywana jest gotówką w PLN lub kartą, nie ma możliwości
płatności w EURO, inną walutą obcą i Blik.
Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego
zawodnika.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora lub datę
uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów.
Opłata startowa, co do zasady nie podlega zwrotowi (również w przypadku zdarzeń losowych jak
np. choroba, kontuzja itp.).
Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów startowych będą
odbywać się w Biurze Zawodów w dniu startu w godz. 8.00 – 10.00.
Osoba (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel) dokonując zgłoszenia do biegu uczestnika
oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne)
skutkować będzie koniecznością odwołania imprezy to Organizator zamieści na stronie
internetowej zawodów oraz na profilu w mediach społecznościowych odpowiedni komunikat.
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V.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wszyscy uczestnicy w dniu biegu muszą się poddać weryfikacji w Biurze Zawodów, pobrać
numer oraz w imieniu zawodnika rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel musi złożyć pisemne
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
Rodzic/opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik a w jego imieniu
rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie oraz dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko
startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika i podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna
prawnego lub nauczyciela oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem biegu, akceptuje
go i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz osoba uprawniona do zgłoszenia zawodnika
wyraża zgodę:
 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczoną na stronie Organizatora,
 na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego w ramach udziału w imprezie dla celów
dokumentacji imprezy lub dla celów reklamowo – promocyjnych.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru
czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego
właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie
końcowym zawodów.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od Organizatora
przymocowane z przodu do koszulek.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Za niedozwolone uznaje się:
a) start bez numeru startowego,
b) start ze zwierzętami,
c) skracanie, zmienianie trasy,
d) start w słuchawkach.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu
zawodników.
Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń
sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

VI. PROGRAM ZAWODÓW
8.00 - otwarcie Biura Zawodów
10.15 – otwarcie zawodów
10.30 - starty biegów (dekoracje i nagrody będą wręczane po każdej konkurencji)
12.10 - zakończenie
VII. KLASYFIKACJA
1. W biegu prowadzone będą klasyfikacje zgodnie z tabelą w pkt. III.8:
2. Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia dodatkowych klasyfikacji.
VIII. NAGRODY I WYNIKI
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. W kategoriach wiekowych: miejsca I-III przewidziane są dyplomy oraz pamiątkowe nagrody.
3. Wśród uczestników którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
4. Wyniki klasyfikacji będą ustalone na podstawie czasów brutto.
5. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie internetowej Organizatora
i firmy obsługującej pomiar czasu - zmierzymyczas.pl
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IX. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO
1. Biegi odbywać się będą wyznaczoną i oznakowaną trasą wokół obiektów Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji we Włodawie, wyłączoną z ruchu drogowego.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do:
a) zejścia z trasy i oczekiwania na pomoc medyczną w przypadku kontuzji lub innych przyczyn
zdrowotnych uniemożliwiających ukończenie biegu lub okrążenia,
b) przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowo podporządkowania się decyzjom Organizatora
biegu i służby porządkowej,
c) w przypadku wycofania się z uczestnictwa w biegu należy zejść na trasy i ten fakt zgłosić
służbom porządkowym,
d) na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
napojów alkoholowych,
e) uczestnikom biegu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków
odurzających i nielegalnych substancji. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z biegu. W wypadku
stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia,
f) nieprzestrzeganie Regulaminu i niniejszych zasad powoduje natychmiastowe wykluczenie
z biegu,
g) każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną
z duchem fair play,
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego Regulaminu
imprezy.
X.
1.
2.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma numer startowy z chipem i agrafki,
Wszystkim startującym Organizator zapewnia wodę mineralną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu biegu w przypadku:
a) wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów
zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie biegu byłoby niemożliwe lub
znacząco utrudnione,
b) nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza
kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań
przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania
Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej
staranności, a w szczególności:

zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec,

zagrożenia epidemiczne,

nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi
wykonanie jego zobowiązań.
2. Protesty dotyczące przebiegu biegów oraz jego wyników przyjmuje Sędzia Główny Zawodów
bezpośrednio po zakończeniu konkurencji do momenty rozpoczęcia dekoracji. Protesty, które
wpłyną po tym terminie, pozostaną bez rozpoznania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu oraz zapisów niniejszego
Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

_______________________________________
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