Regulamin
Konkurencji sportowych w ramach Dnia Aktywnej Rodziny

I ORGANIZATOR
Organizatorem jest Gmina Milówka, Sołectwo Milówka oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Milówce.

II TERMIN I MIEJSCE
1. „Milowiecka goniacka o miano GIBCOKA i puchar Wójta Gminy i Sołtysa
Milówki” odbędzie się w dniu 12.08.2018r. (tj. Niedziela) w godz. 14.00 - 16.00
na terenie Sołectwa Milówka.
2. Zbiórka uczestników zawodów do wyścigu Milowiecka goniacka - godzina 13.45
w oznaczonym miejscu Parku Gminnego obok amfiteatru, skąd nastąpi wspólne
przejście na linię STARTU. W tym samym miejscu również będzie linia METY.
3. Wyścig rowerowy dzieci odbędzie się w dniu 12.08.2018r. (tj. Niedziela) w godz.
16.00 - 18.00 na ścieżce wzdłuż Parku Gminnego Gminy Milówka.
4. Zbiórka uczestników zawodów do wyścigu rowerowego dzieci, godzina 15.30
linia startu umieszczona będzie na ścieżce Parku Gminnego, skąd nastąpi wspólne
przejście na linię STARTU. W tym samym miejscu również będzie linia METY.
III TRASA
1. Trasa Milowieckiej goniacki liczy około 10 km i przebiegać będzie przez tereny
górzyste Gminy Milówka z Plebańskiego przez Juroke do Amfiteatru pod Syberią.
2. Trasa będzie oznaczona znakami zapewniającymi prawidłowa orientację co do
przebiegu trasy. Prawidłową orientację zapewnią również reprezentujący organizatorów
obserwatorzy.
3. Trasa nie posiada atestu. Nawierzchnia trasy zróżnicowana.
4. Trasa wyścigu rowerowego dzieci liczy w zależności od kategorii wiekowej ok 500 1500 m i przebiegać będzie przez ścieżki Parku Gminnego Gminy Milówka.
5. Trasa będzie oznaczona znakami zapewniającymi prawidłowa orientację co do
przebiegu trasy. Prawidłową orientację zapewnią również reprezentujący organizatorów
obserwatorzy.

IV PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkt kontrolny pomiaru czasu Milowieckiej goniacki będzie znajdować się na
5 km w okolicy Kapliczki na Jurosce, Zogrody i Kępki.
2. Pomiar czasu elektroniczny
dyskwalifikację uczestnika.
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3. Trasę wyścigu rowerowego kontrolują obserwatorzy.

V UCZESTNICTWO
1. W wyścigu Milowieckiej goniacki prawo startu mają osoby pełnoletnie.
2. W wyścigu rowerowym dzieci prawo startu mają osoby pomiędzy 5 a 10 rokiem
życia.
3. W przypadku uczestników niepełnoletnich udział zgłaszają rodzice / opiekunowie
prawni.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą podpisać oświadczenie o dobrym
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(W przypadku uczestników niepełnoletnich podpisują rodzice / opiekunowie
prawni).
5. Uczestnicy zawodów zostają do nich dopuszczeni poprzez otrzymanie numeru
startowego w Biurze Zawodów.
6. Biuro będzie czynne w dniu wyścigu od 12.00.
7. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w
pomieszczeniu terenie Amfiteatru w Milówce.
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8. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ trasa nie
zostaje zamknięta, istnieje możliwość pojawienia się na trasie pojazdów, osób lub
zwierząt z prywatnych posesji znajdujących się w pobliżu trasy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników
i wypadki na trasie.
10. Decyzje organizatorów dotyczące kontynuacji udziału podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
11. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
12. W przypadkach nie opisanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy ogólne
i decyzje organizatorów.

VI ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestników Milowieckiej goniacki przyjmowane są w dniu startu tj.
12.08.2018 od 12.00 - 13.30 w Biurze Zawodów. Uczestnicy wpłacają opłatę
startową w wysokości 15,00 zł.
2. Zgłoszenia uczestników wyścigu rowerowego dzieci przyjmowane są w dniu
startu tj. 12.08.2018 od 12.00 - 15.30 w Biurze Zawodów. Udział w wyścigu
w wyścigu rowerowym dzieci jest bezpłatny.

VII KLASYFIKACJE
1. Podczas Milowieckiej goniacki ustala się następujące klasyfikacje:
 18 - 39 lat kobiet
 18 - 39 lat mężczyzn
 40 i więcej kobiet
 40 i więcej mężczyzn
2. Podczas wyścigu rowerowego dzieci ustala się następujące klasyfikacje;
 5-6 lat bez względu na płeć
 7-9 lat bez względu na płeć
 9-10 lat bez względu na płeć
VIII NAGRODY
1. Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy dyplom, a w przypadku wyścigu
rowerowego dzieci również medal.
2. Zdobywcy miejsc I, II i III we wszystkich kategoriach otrzymają dodatkowo
pamiątkowe puchary oraz dyplomy potwierdzające uzyskany rezultat zawodów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dodatkowego nagradzania uczestników
zawodów nagrodami przekazanymi przez organizatorów (np. Darmowe karnety),
sponsorów (gwarancje promocji lub sponsorowania różnych zajęć).
4. W przypadku dzieci rodzice i opiekunowie mogą ufundować własne nagrody
w postaci sponsorowania dzieciom różnych form aktywności podczas trwania
imprezy (zakup karnetów do placu zabaw, i in.).

IX ZASADY FAIR-PLAY
1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub
zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.
3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem biegu podczas trudnych odcinków trasy.
4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze.
6. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów,
organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych
słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
7. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy.
8. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
9. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien
znajdować się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora, nie
przedłużając dekoracji.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie. Dodatkowo
organizator zapewnia obsługę medyczną oraz depozyt ubraniowy na czas trwania
wyścigu.
3. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek startowych. Przysłanianie numeru w części lub
w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4. Przebywanie na
niedozwolone.
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5. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
6. W szczególności zabrania się poruszania się na trasie na rolkach, deskorolkach
i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego
zezwolenia wydanego przez organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie
z kijków nordic walking.

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 14.08.2018r. Na
adres mailowy Urzędu Gminy. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 48 godzin,
zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane najpóźniej w dniu 17.08.2018 r.
8. Organizator zapewnia przebieralnie wraz z depozytem. Zabrania się pozostawiania
w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów – organizator nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych rzeczy.
9. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i oświadczenie
akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Wyłącznie do celów w/w
imprezy.
10. Impreza objęta patronatem medialnym beskidlive.pl
11. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy w momencie pojawienia się
sponsora tytularnego.
12. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Na
mecie zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktu
odświeżenia (łazienki z bieżącą wodą).
13. Wyścig jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które
może stać się udziałem zawodnika w czasie wyścigu wymaga osobnej polisy
wykupionej indywidualnie przez zawodnika.
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.

Wójt Gminy w imieniu organizatorów
Dnia Aktywnej Rodziny

