
Regulamin  II Ogólnopolskiego Festiwalu Biegowego
o PUCHAR  BRICOMARCHE  IŁAWA  2017

TERMIN : 4 czerwca 2017r.

ORGANIZATOR

⦁ Głównym organizatorem II Ogólnopolskiego Festiwalu Biegowego o Puchar 
BRICOMARCHE jest Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA Iława kontakt : tel. 
604783160  
⦁ Sponsorem Tytularnym jest BRICOMARCHE Iława
⦁ Współorganizatorami są : Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz 
Grupa Iława Biega.
⦁ Partnerami : Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Iławie, Powiatowa Komenda 
Policji w Iławie,  MOS Iława,

  MIEJSCE I TERMIN

⦁ Ogólnopolski Festiwal Biegowy o Puchar BRICOMARCHE odbędzie się 4 czerwca 
2017 r. w Iławie,woj. warmińsko-mazurskie.
⦁ Biuro zawodówbędzie usytuowane w pomieszczeniach na Liceum 
Ogólnokształcącym (nazywany potocznie „żeromkiem”)  w Iławie, ul. 
Sienkiewicza 1.Czynne3 czerwca 2017 w g. 16.00-20.00 oraz  4 czerwca w g. 
7.00-09.00.
⦁ Start i meta biegów na 5 i 10 kmbędzie usytuowana w okolicy basenu ( ul. 
Biskupska)
⦁ Start biegu na 5 i 10 kmo godz. 10.00.
⦁ Biegi na 5 km i 10 km odbędą się ulicami miasta ( dla głównego dystansu 2 pętle po 
5 km). Trasa posiada atest PZLA.
⦁ Szczegółowa mapa biegów  5 i 10 km będzie dostępna na stronie organizatora 
najpóźniej  na 30 dni przed biegiem.
⦁ Na terenie stadionu miejskiego zostanie zorganizowana strefa zabaw dla dzieci ,
stoiska małej gastronomii oraz biegi dla dzieci na dystansach 100m, 200m i 500m..
⦁ Biegi dla dzieci objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Iława. Starty
do tych biegów zaplanowane są na godz. 9.00.
⦁ Bieg dla młodzieży , na dystansie 2500m, odbędzie się wokół Małego Jezioraka, 
start i meta na ul. Biskupskiej. Start o godz.9:15

ZAŁO ŻENIA  ORGANIZACYJNE

Cele festiwalu biegowego

⦁ propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja sportu amatorskiego i 
aktywności fizycznej w najprostszej formie - biegu lub marszu,
⦁ działanie na rzecz aktywności całych rodzin poprzez umożliwienie przeżywania 
satysfakcji,  pozytywnych emocji zarówno jako kibic jak i uczestnik wydarzenia 
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sportowego.
⦁ propagowanie postawy aktywnego spędzania czasu wśród rodzin:seniorów, 
młodzieży i dzieci.
⦁ promocja miasta Iława jako miejsca przyjaznego dla biegaczy , kibiców i 
zwiedzających

BIEGI  FESTIWALOWE

⦁ bieg na dystansie 100 m dla dzieci ur. w 2010 r i młodszych
⦁ bieg na dystansie 200 m dla roczników 2009 – 2008
⦁ bieg na dystansie 500 m dla roczników 2007 - 2006
⦁ bieg na dystansie 2500 m - rocznik 2005 – 2002 ( z podziałem na kat. 2004-2005 i 
2003 - 2002)
⦁ bieg na dystansie 5000m- rocznik 2001 i starsi
⦁ bieg na dystansie 10000 m - rocznik 2001 i starsi

W biegach na dystansie  2,5 km, 5 km i 10 km będzie prowadzony 
elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
Obsługę systemu pomiaru czasu przeprowadzi firma zewnętrzna DOMTEL.

UCZESTNICTWO

⦁ Ogólnopolski Festiwal Biegowy o Puchar BRICOMARCHE Iława 2017 ma 
charakter otwarty. W biegach na poszczególnych dystansach mogą brać udział 
uczestnicy zgodnie z podanymi rocznikami urodzenia. W biegach na dystansie 5 km i 
10 km wszyscy zawodnicy, którzy do dnia 4 czerwca 2017 r. nie osiągnęli 
pełnoletności, muszą dostarczyć do biura zawodów oświadczenie podpisane przez 
prawnego opiekuna, który wyraża zgodę na start małoletniego. Wzór wymaganego 
oświadczenia Załącznik nr 1.
⦁ Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów.
⦁ Podczas weryfikacji zawodnicy muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze 
zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa, oraz dowód wniesienia 
opłaty startowej.
⦁ Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w wybranej przez niego 
konkurencji biegowej.
⦁ Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć 
przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację 
zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
⦁ Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz 
pakiet startowy osobiście. Pakiet startowy z koszulką okolicznościową gwarantowany 
tylko dla zawodników, którzy wnieśli opłatę do 22.05.2017r.Odbiór pakietu przez 
osoby trzecie tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia
Załącznik nr 2.
⦁ Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze 
numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również 
klasyfikowany.
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⦁ Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Festiwalu oraz 
regulaminów biegów, w których uczestniczy.

KLASYFIKACJE

⦁ W biegach dla dzieci i młodzieży na dystansie 2500m będzie prowadzona 
klasyfikacja  z podziałem na kategorie wiekowe oraz dziewczynki i chłopów.
⦁ W biegu na 5 i 10 km oprócz klasyfikacji OPEN  kobiet i mężczyzn prowadzone 
będą również klasyfikacje w kategoriach wiekowych.
⦁ Podczas biegów festiwalowych będzie prowadzona klasyfikacja AKTYWNA  
RODZINKA. Warunkiem zakwalifikowania do tej kategorii będzie ukończenie 
biegów ( niezależnie od dystansu ) przez co najmniej 3 członków tej samej rodziny, w 
tym przynajmniej 1 dziecko.
⦁ Kategorie wiekowe

Bieg na dystansie 2500 m
kat. Szkoła Podstawowa ( rocznik 2004, 2005 )
kat. Gimnazjum ( rocznik 2002,2003)
z uwzględnieniem podziału dziewczynki , chłopcy.

⦁ Biegi na dystansach 5000m i 10000m

KOBIETY: M ĘŻCZYŹNI:
OPEN OPEN
kategorie wiekowe: kategorie wiekowe:
16 – 19 lat  K1 16 – 19 lat  M1
20 – 29 lat  K2 20 – 29 lat  M2
30 – 39 lat  K3 30 – 39 lat  M3
40 – 49 lat  K4 40 – 49 lat  M4
50 – 59 lat K5 50 – 59 lat  M5
60 lat i starsze  K6 60 lat i starsi  M6

Uwaga: O zaliczeniu zawodniczki/zawodnika do poszczególnych kategorii 
decyduje rok urodzenia. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach odbędzie się pod 
warunkiem zgłoszenia w systemie zapisów elektronicznych ( do 12.05.2017r.) co 
najmniej 5 zawodniczek/zawodników. W przypadku braku danej kategorii 
zawodniczki/zawodnicy z odpowiednich roczników zostają zakwalifikowani do 
kategorii niższej.
Kategorie dodatkowe: Najszybsza Iławianka, Najszybszy Iławianin, najszybsi 
biegacze z klubów biegowych Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego i Iławy ( przy 
zgłoszeniu conajmniej 5 zawodników z klubu niezaleznie od płci)

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

⦁ Zgłoszenia do biegów na 5km i 10 km będą dokonywane drogą elektroniczną do 
22.05.2017poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronach organizatora 
w zakładce ZAPISY. Prosimy o wpisywanie nazwy miejscowości , klubu sportowego 
oraz rozmiaru koszulki.
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⦁ Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
⦁ Zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniach 3 czerwca 2017 
( sobota) w godz. 16.00-20.00 oraz  4 czerwca 2017 ( niedziela) - godz. 07.00 - 09.00
⦁ Zgłoszenia do biegu na 2500mbędą dokonywane drogą elektroniczną do 
22.05.2017poprzez formularz dostępny na stronie Organizatora w zakładce ZAPISY. 
Będą przyjmowane również w dniach: 3 czerwca 2017 ( sobota) w godz. 16.00-20.00 
oraz  4 czerwca 2017 ( niedziela) - godz. 07.00 - 08.30
⦁ Zgłoszenia do biegów dziecięcych-100 , 200 m I 500m będą odbywały się tylko w 
dniach 3 czerwca 2017 ( sobota) w godz. 16.00-20.00 oraz  4 czerwca 2016 
( niedziela) - godz. 07.00 - 08.30
⦁ Opłata startowa dokonywana na konto, z zachowaniem  regulaminowych 
terminów ( do 12.05.2017r. ) ,na dystans 5 km wynosi 20 zł, na dystans 10 km 
wynosi 30 zł
⦁ Wpłaty należy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka nr konta:63 1600 1462 1025 4564 5000 0001
w tytule przelewuproszę wpisać imię,nazwisko i rocznik zawodnika oraz dystans.
⦁ Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
⦁ Dane zawodnika pojawią się na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu wpłaty
⦁ Biegi  dla dzieci i młodzieży ( 100m, 200m, 500m  i 2500 m ) nie podlegają 
opłacie startowej.
⦁ Opłaty wnoszone po terminie lub w biurze zawodów wynoszą : 5 km - 50 zł; 10 
km - 50 zł.

NAGRODY

⦁ Wszyscy zawodnicy biegu na 5km i 10 km, którzy zapisali się i opłacili bieg w 
terminie do 22.05.2017r., otrzymają pakiet startowy z koszulką okolicznościową a po 
ukończeniu biegu pamiątkowy medal.
⦁ W przypadku dużej liczby zgłoszeń po 22.05.2017r. Organizator nie gwarantuje 
pełnego pakietu i medalu. Brakujące medale zostaną dosłane do zawodnika w 
późniejszym terminie.
⦁ Zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą miejsca I-III w  kategorii OPEN biegów na 
5000m i 10000m otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez 
BRICHMARCHE. Nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymują nagród w 
kategoriach wiekowych.
⦁ Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają pamiątkowy puchar.
⦁ Zwycięzcy kategorii dodatkowych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody w 
kategoriach dodatkowych mogą otrzymać zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN lub 
kategorii wiekowej.
⦁ Wszystkie dzieci startujące w biegach na 100m, 200m, 500m i 2500m otrzymają 
pamiątkowy medal.
⦁ Drużyny zakwalifikowane do kategorii AKTYWNA RODZINKA otrzymają 
pamiątkowe statuetki.

SZATNIE I DEPOZYT
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⦁ Szatnie dla uczestników Festiwalu Biegowego o Puchar Bricomarche znajdować się 
będą w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach na Stadionie Miejskim w 
Iławie przy ul. Sienkiewicza 1.
⦁ Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone 
numerem startowym do godziny 09.40.
⦁ Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie, za okazaniem numeru 
startowego.
⦁ Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od 
odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
⦁ Za rzeczy nieoddane do przechowalni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

SPRAWY FINANSOWE

⦁ Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
⦁ Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

⦁ Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 
stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego .
⦁ Podczas trwania zawodów wszyscy zawodnicy zobowiazani są do 
podporządkowania się poleceniom służb porządkowych (policja, straż pożarna, 
oznakowani wolontariusze ).
⦁ Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników 
od następstw NW podczas trwania biegu
⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 
biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
⦁ Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub 
życia.
⦁ Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo 
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub 
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby 
reklamowe,promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub 
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z 
prawem do ich modyfikowania.
⦁ Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 
nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, 
radio,gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
⦁ Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym 
punkcie,udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 
swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu 
oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatorów.
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⦁ Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
⦁ W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
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