REGULAMIN
XXXIV BIEGU KOSYNIERÓW
30 kwietnia 2017 r. we Wrześni

I.Organizatorzy imprezy:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Września.
2. Klub Biegacza „Kosynier” Września.
II. Cel imprezy:
1. Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Miasta i Gminy Września.
3. Bieg Kosynierów bierze udział w II Grand Prix gmin Powiatu Wrzesińskiego biegów ulicznych
na 10 km.
III.Termin i miejsce:
1. Zawody odbędą się 30 kwietnia 2016 r. (niedziela).
2. Start ostry o godz. 16.00 – Rynek we Wrześni (centrum miasta), meta – Park im. Dzieci
Wrzesińskich.
3. Biuro zawodów mieści się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich
przy ul. Kościuszki 24 we Wrześni.
IV. Dystans, nagrody i kategorie wiekowe:
1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km. Trasa biegu to 2 pętle ulicami miasta po nawierzchni
asfaltowej i kostce brukowej.
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Organizator zapewnia wodę na trasie.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
5. Podczas zapisów i weryfikacji zawodników (wymagany dowód tożsamości) w biurze zawodów
należy pobrać chip oraz numer startowy – pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu XXXIV Biegu Kosynierów.
6. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w
kategoriach wiekowych.
7. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. Organizator przygotował
750 szt. medali.
8. Organizator przewidział pakiet startowy dla pierwszych 750 zawodników, którzy w biurze
zawodów odbiorą numer startowy.
9. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

9. Kategorie wiekowe:
K, M - 20 /16 - 29 lat/
K, M - 30 /30 - 39 lat/
K, M - 40 /40 - 49 lat/
K, M - 50 /50 - 59 lat/
K, M - 60 /60 - 69 lat

K, M - 70 /70 i więcej lat
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.
10. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – puchar + nagroda pieniężna 450 zł
II miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 350 zł
III miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 250 zł
Nagrody pieniężne dla trzech najlepszych w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 150 zł
II miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 120 zł
III miejsce – statuetka + nagroda pieniężna 100 zł

11. Dodatkowa klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Września.
12. W ramach biegu głównego odbędzie się bieg o puchar Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej we Września oraz o puchar Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

VII. Uczestnictwo:
1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście 29 kwietnia 2017 r. (sobota) w
Galerii KARUZELA we Wrześni przy ul. Kolejowej 15 w godz. 17.00 – 20.00 lub w dniu zawodów
w biurze zawodów w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 24 we Wrześni.
2. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu, tj. 30 kwietnia 2017 r.
ukończyli 16 rok życia.
3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
(Zawodnicy zobowiązani są do przedstawieni zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w
biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu, tj. 30 kwietnia 2017 r. nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze
zawodów.
4.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
6.Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu.
7.Organizator nie zabezpiecza noclegów.
VIII. Sprawy finansowe:
1.Opłata startowa wynosi:
− 44 zł – pakiet podstawowy, dla osób które dokonują zgłoszenia i wpłaty do 25 kwietnia 2017 r.,
− 64 zł – pakiet z pamiątkową koszulką, dla osób które dokonują zgłoszenia i wpłaty do 25 kwietnia
2017 r.

Organizator przewidział kwotę 3 zł od każdej koszulki jako darowiznę na rzecz Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na wsparcie i ochronę zdrowia Kamila z
gminy Września.
− 64 zł – pakiet podstawowy, dla osób które dokonują zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie w dniu
zawodów
− 84 zł – pakiet z pamiątkową koszulką, dla osób, które dokonują zgłoszenia i wpłaty w
sekretariacie w dniu zawodów.
2. Opłatę startową należy wpłacać na konto firmy prowadzącej zapisy: T4R Marcin Chwiłkowski,
Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, bank ING 31 1050 1852 1000 0092 0919 6642
lub na subkonto operatora płatności elektronicznych Payu.
Organizator, odpowiadając na apel o pomoc, w opłacie startowej przewidział kwotę 3 zł od
zawodnika oraz 3 zł od każdej nabytej w pakiecie koszulki, jako darowiznę na rzecz Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na wsparcie i ochronę zdrowia Kamila z
gminy Września. Kamil ma 14 lat i choruje na Zespół Downa. Poprzez zaangażowanie
Rodziny, systematyczną pracę z różnymi specjalistami i rehabilitację utrzymuje dobrą
kondycję. Od kilku lat uczestniczy we wrzesińskiej Sztafecie Po Światełko do Nieba w ramach
WOŚP. Postanowiliśmy w tym roku właśnie Jemu pomóc, ponieważ jest jednym z nas.

3. W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia,
przynależność klubową i miejsce zamieszkania uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
4. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
IX. Zgłoszenia:
1. Ustalony został limit 750 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i
przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i
dokonania opłaty startowej przez 750 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się
dodatkowe miejsca dla zaproszonych uczestników, gości i przedstawicieli sponsorów.
2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza na stronie: http://time4run.com.pl/imprezy/xxxiii-bieg-kosynierow/ do 25 kwietnia
2017 r. do godz. 24.00 lub w dniu zawodów w biurze: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 ul.
Kościuszki 24 w godzinach 14:00 - 15:30.
3. Numer startowy i pakiet należy odebrać 29 kwietnia 2017 r. (sobota) w Galerii KARUZELA we
Wrześni przy ul. Kolejowej 15 w godz. 17.00 – 20.00 lub w sekretariacie zawodów w godzinach
14:00 – 15:30 w dniu biegu.
X. Postanowienia końcowe:
1.Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej kb-kosynier.pl.
2.Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Brak chipa podczas biegu skutkować
będzie dyskwalifikacją.
3.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
5.Organizator zapewnia szatnie, natryski i punkt depozytowy w Samorządowej szkole nr 2,
Września ul. Kościuszki 24.
6.Dla uczestników zawodów oraz kibiców zostaną zorganizowane imprezy dodatkowe, w tym

biegi dla dzieci i młodzieży. Harmonogram imprez towarzyszących będzie systematycznie
publikowany na stronie organizatora biegu.
XI. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Robert Klimczak
dyrektor
XXXIV Biegu Kosynierów

