Regulamin XXVI Biegu Papieskiego
im. Św. JANA PAWŁA II Karlino 2018
1.
2.
3.
4.

Organizator : ZOSTiR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1A w Karlinie,
Partner : Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie, Urząd Miejski w Karlinie,
Termin : 10 czerwiec 2018r., niedziela, godz. 16.15.
Miejsce : start – Domacyno, przy figurze Matki Boskiej Królowej Świata, meta – Karlino, Stadion
Miejski
5. Dystans : 15 km (podłoże asfaltowe). Trasa posiada atestację nomenklatury IAAF.
6. Uczestnicy : w biegu uczestniczyć mogą zawodnicy (-czki) od lat 16 (rocznik 2002). Za stan zdrowia
odpowiadają : kierownik ekipy, trener lub sam uczestnik, jeśli zgłasza się indywidualnie, osoby
niepełnoletnie-obowiązkowo zgoda rodziców. Dopuszcza się udział osób niepełnosprawnych oraz
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
7. Cel:
7.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego
stylu życia
7.2. Upamiętnienie wizyty św. Jana Pawła II na ziemi koszalińskiej
7.3. Promocja Gminy Karlino
8. Organizacja biegu : bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA i bez względu na warunki
atmosferyczne.
9. Organizator zapewnia 10 punktów z wodą na trasie biegu oraz na mecie biegu.
10. Organizator zapewnia pomiar elektroniczny w biegu.
11. Trasa biegu oznaczona będzie co 1 km.
12. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma iNET Sport za pomocą chipów
mocowanych do butów
13. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
14. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
14.1. Na miejsce startu zawodnicy zostaną przewiezieni przez organizatora. Odjazd ze stadionu o godz.
14.40.
14.2. Start odbędzie się w Domacynie przy Figurze Matki Bożej Królowej Świata, gdzie o godz. 16.00
odbędzie się uroczystość otwarcia imprezy. Start ostry o godz. 16.15.
14.3. Meta znajduje się na stadionie miejskim w Karlinie, gdzie odbędzie się także ceremonia wręczenia
nagród.
14.4. Numery startowe są odbierane w recepcji zawodów w Homanit Arena – Regionalne Centrum
Turystyki i Sportu (RCTiS). Pobranie nr startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
14.5. Zawodnicy (-czki) nie posiadający na mecie numeru startowego i czipa nie będą klasyfikowani.
14.6. Organizatorzy mogą żądać okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz złożenia
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub
złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
14.7. Uczestnicy biegu muszą mieć świadomość charakteru imprezy sportowej, wymagającej wysiłku
fizycznego i wcześniejszego przygotowania do jego poniesienia. Uczestnik biegu startuje w
zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka
wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
14.8. Organizator posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się
udziałem zawodnika w czasie trwania biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie
przez uczestnika.
14.9. Korzystanie z punktów żywieniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
14.10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny.
14.11. Zawodnicy klasyfikowani będą w kategorii Open oraz w 7 kategoriach wiekowych (osobno kobiety
i mężczyźni). Wykaz nagród stanowi załącznik do regulaminu.
15. Nagrody : w klasyfikacji generalnej-open (kobiety i mężczyźni) premie pieniężne, pomniejszone o
podatek dochodowy, otrzymują : 7 pierwszych mężczyzn, 7 pierwszych kobiet, zwycięzcy otrzymują
puchary - zawodnicy nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

Pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody finansowe, zwycięzcy
otrzymują puchary.
Nagrody finansowe otrzymają również najstarszy zawodnik i zawodniczka.
W kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Karlino nagrodę pieniężna otrzymują trzy pierwsze kobiety i
trzech pierwszych mężczyzn.
W kategoriach osób niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych na wózkach, służb mundurowych
nagrody wg ustaleń organizatora.
Wszystkie osoby, które ukończą bieg, otrzymują medale.
Każdy uczestnik otrzymuje nr startowy oraz talon na posiłek regeneracyjne (zupę).
Organizator zastrzega zmianę wysokości nagród finansowych.
Od nagród przekraczających 760,00 zł brutto pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę w biurze
biegu (Homanit Arena ul. Kościuszki 1A) powinien posiadać: dokument tożsamości, PESEL, adres
zamieszkania, informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku osoby z
zagranicy: paszport, adres do dostarczenia korespondencji.
Po ceremonii dekoracji zwycięzców przeprowadzone zostanie losowanie nagród rzeczowych wśród
osób, które ukończyły Bieg Główny. W przypadku nieobecności osoby, która po trzykrotnym
wyczytaniu wylosowanego nr startowego nie zgłosi się po odbiór nagrody, dana nagroda rzeczowa
zostanie wysłana do wylosowanej osoby.
16. Zgłoszenia : w terminie do dnia 10 czerwca 2018 roku do godz. 13.00 dokonać należy zgłoszenia
imiennego za pośrednictwem elektronicznych formularzy: dostęp poprzez:
www.karlino.pl lub www.inetsport.pl
W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt: 94 311 60 50, 784-093-041 – hala
sportowa w Karlinie
17. Finanse : koszty organizacyjne pokrywa ZOSTiR Sp. z o.o.. Koszty osobowe startujących pokrywa
zgłaszający. Opłata startowa wniesiona do dnia 08.06.2018. wynosi 30,00 złotych (płatne przelewem
na konto Bank PKO nr konta 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 lub gotówką w kasie ZOSTiR Sp. z
o.o. ul. Kościuszki 1A), wpisowe w dniu 9-10.06.2018 – 50 zł – forma płatności: gotówka w biurze
biegu). Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które mają 60 lat i starsze, osoby niepełnosprawne i
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy odbiorze nr startowego należy pokazać do wglądu
organizatora dowód uiszczenia opłaty startowej.
18. Opłata startowa nie jest pakietem startowym.
19. Na żądanie uczestnika organizator wystawi fakturę. Faktura zostanie wystawiona na podmiot/osobę
wpłacającą. Chęć otrzymania rachunku prosimy przekazać na adres e-mail organizatora:
sport@karlino.pl
20. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wniesienie wpisowego do dnia 10.06.2018
godz. 14.30. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
21. Kwatery : Organizator może zarezerwować noclegi na koszt zamawiającego. Termin rezerwacji do 05
czerwca 2018r.
22. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej przed startem w dniu
10.06.2018.
23. Organizator zapewnia na trasie biegu obsługę medyczną: ambulans oraz ratowników medycznych.
24. Zaplecze techniczne (szatnie, toalety dla uczestników, natryski, umywalki) – Homanit Arena Karlino
ul. Kościuszki 1A.
25. Parkingi znajdują się przy hali Homanit Arena ul. Kościuszki 1A, wzdłuż stadionu ul. Kościuszki oraz 4
Marca oraz ul. Parkowa.
26. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe oraz rzeczy zgubione podczas zawodów
27. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biegu i jego przestrzegania.

28. Biegi towarzyszące dla młodzieży szkolnej (integracyjne) odbędą się wg osobnego regulaminu na
terenach przy stadionie o godzinie 11.10 . Do udziału w biegach zaprasza G.EN GAZ ENERGIA Sp. z
o.o. sponsor główny biegów integracyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach 25. Biegu Papieskiego im.
Św. Jana Pawła II w Karlinie.
29. Dyrektor biegu Emilia Filipowicz – 604 581 434
30. Kierownikiem zawodów jest Franciszek Terech – 606 415 847
31. Kierownik biura zawodów –Agata Mycek- 570 990 747
32. Sędzia główny biegu – Piotr Kołodziejczyk
33. Promocja biegu – Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Karlinie,
Magdalena Jaworska – Dużyńska, Michał Ruskowiak, tel. 94 311 35 09.
34. Biuro zawodów i recepcja czynne:
08.06.2018r. – piątek – 8.00-21.00,
09.06.2018 r. (sobota) - 9.00-19.00
10.06.2018 r. (niedziela)- 8.00-14.30.
35. Adres organizatorów :
Komitet Organizacyjny Biegu
ul. Kościuszki 1A
78-230 Karlino
tel. +48 94 311 60 50, 784-093-041
tel. kom. 570 990 747 / 606 415 847
e-mail : hala@karlino.pl

wersja z dnia: 28.05.2018,

