REGULAMIN
III Tyski Bieg Morsów MOKRE Majtki +Bieg SUCHE Majtki
20 marca 2021, Tychy Paprocany
I. Cel imprezy

- Propagowanie morsowania,
- Upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną
sprawność; fizyczną,
- Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu,
- Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 bieg będzie miał
zmienioną formułę. Każdy zawodnik będzie mógł odebrać swój pakiet startowy, a następnie
wystartować w dowolnym czasie w godzinach od 11:00 a 13:00. Pomiar czasu zostanie
zakończony o godz. 14:30.
II. Organizatorzy

- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni;
- Music Sport Events;
- Perfekt Plan Organizacja Imprez;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach;
- Stowarzyszenie NOL Tychy.
III. Termin, miejsce, trasa, pomiar
1. Zawody odbędą się 20 marca 2021 roku.

2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy.
3. Biuro zawodów, depozyt, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego
MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Start biegów odbędzie się w przedziale godzinowym między godziną 11:00 – 13:00.
5. Długość trasy biegowej i nordic walking - ok. 6,2 km (jedna pętla dookoła jeziora) .
Zawodnicy startujący w klasyfikacji Mokre Majtki mają dodatkowo 3 sekcje wodne do
pokonania (ok. 150 m każda, woda „po pas”). Limit na pokonanie trasy – 1,5 h.
6. Charakterystyka trasy: trasa płaska, nawierzchnia asfalt oraz utwardzone ścieżki leśne.
7. Elektroniczny pomiar czasu
IV. Uczestnictwo

1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w biegach, szczególnie długodystansowych.
2. Obostrzenia związane z epidemią COVID-19 wykluczają ze startu osoby, które przebywają na
kwarantannie lub pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, u których
występują lub występowały w ostatnich 14 dniach objawy zakażenia oraz te, które
miały kontakt z osobami zakażonymi.
3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby, które nie ukończyły 18
lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność
rodzica/opiekuna prawnego.
4. Uczestnicy zawodów dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań
zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność.
5. Uczestnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie www.dostartu.pl potwierdzają znajomość regulaminu, akceptują go
oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod
wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych organizatorów.

V. Zgłoszenia i opłata startowa

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do dnia 18.03.2020 r. za pośrednictwem formularza na
stronie
www.dostartu.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów bez gwarancji otrzymania
pełnego pakietu startowego.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie, uiszczona opłata startowa nie podlega
zwrotowi.
OPŁATY:
Dla pierwszych 100 osób obowiązuje opłata promocyjna - 39 zł.
Po osiągnieciu limitu w I turze, w kolejnych turach obowiązują następujące opłaty:
* od 101 do 200 opłaconych – 49 zł;
* od 201 do 300 zł – 59 zł;
* powyżej 300 opłaconych – 69 zł.
W dniu zawodów opłata startowa wynosi 80 zł.
VI. PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje m.in:
- elektroniczny pomiar czasu
- obsługę wyniku online
- pamiątkowy medal w przypadku ukończenia biegu
- pamiątkowe majtki
- przekąskę i wodę
- opiekę medyczną
VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE

Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn, zarówno w biegu Mokre Majtki i
Suche Majtki oraz klasyfikacji Suche Kije (nordic walking), przewidziane są puchary i nagrody
rzeczowe.
Wszystkie osoby, które ukończyły bieg, uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych
ufundowanych przez sponsorów.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

09:30 – otwarcie biura zawodów (rejestracja i odbiór pakietów startowych)
11:00 – 13:00 – starty zawodników
13:00 - zamknięcie biura zawodów
14:00 – dekoracja zwycięzców
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestników zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu i zasad fair play.
Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, wynikające z
winy uczestników.
3.Organizator może odwołać imprezę, zmienić jej termin lub godziny startu w przypadku

wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub
okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają
przeprowadzenie zawodów, a których Organizator nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec lub
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności (np. klęski żywiołowe,
żałoby narodowe, obostrzenia związane z COVID-19 itp.)
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
X. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że biorę udział w III Tyskim Biegu Morsów Mokre Majtki vs. Suche Majtki na
własną odpowiedzialność,
mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych - w tym śmierci, a także zobowiązuję się nie występować z
żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w III Tyskim Biegu
Morsów Mokre Majtki vs. Suche Majtki.
2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w III Tyskim Biegu Morsów Mokre Majtki vs.
Suche Majtki.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem III Tyskiego Biegu Morsów Mokre Majtki vs.
Suche Majtki oraz, że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

REGULAMIN
Zawodów biegowych dla dzieci rozgrywanych w ramach imprezy sportowej MOKRE MAJTKI
VS. SUCHE MAJTKI
20 marca 2021, Tychy

1. CELE IMPREZY:
- propagowanie aktywnego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- promocja Miasta Tychy;
- upowszechnianie biegów przełajowych.
2. ORGANIZATORZY:
- MUSIC SPORT EVENTS;
- Perfekt Plan;
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni;
- Stowarzyszenie Sportowe Nol Tychy.
3. MIEJSCE, START
Biuro zawodów: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, 43-100 Tychy.
Godziny odbierania pakietów startowych: 09:30 – 09:50.
4. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW, TRASA, DYSTANS
Zawodnicy startują w falach ustalonych ze względu na kategorie wiekowe:
*do 6 lat; dystans – ok. 250 m;
*7-8 lat; dystans – ok. 500 m;
*9-10 lat; dystans – ok. 750 m;
*11-12 lat; dystans – ok. 1000 m.
Start pierwszej fali (dzieci do 6 lat) rozpocznie się o godzinie 10:00
Dekoracja i wręczanie medali - bezpośrednio po zakończeniu biegu.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
W zawodach biegowych dla dzieci rozgrywanych w ramach imprezy sportowej MOKRE MAJTKI
vs. SUCHE MAJTKI mogą wystartować dzieci w wieku do 12 lat, za zgodą (i w obecności) rodzica
lub opiekuna.
Rodzice dokonujący zgłoszenia dziecka do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie www.dostartu.pl potwierdzają znajomość głównego regulaminu,
akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku dziecka. Wyrażają również zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na
wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych
organizatorów.
Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy zostaną zarejestrowani i wniosą stosowną
opłatę wpisową.
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania
limitu zgłoszeń.
REJESTRACJA I OPŁATA W DNIU ZAWODÓW NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA PEŁNEGO
PAKIETU (RÓWNIEŻ MEDALU) W TYM SAMYM DNIU (mogą być dosłane w terminie
późniejszym).
WNIESIONA OPŁATA (20 zł przez internet, w dniu zawodów – 50 zł) NIE PODLEGA ZWROTOWI.
Opłata może być scedowana na innego zawodnika.

7.
KLASYFIKACJA, NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni najszybszy chłopiec i najszybsza dziewczynka
(statuetki i nagrody rzeczowe) oraz zajmujący II i III miejsca (nagrody rzeczowe).
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Pakiet startowy zawiera: opiekę medyczną, poczęstunek, medal za ukończenie biegu. Może
również zawierać ewentualne upominki od sponsorów.
W czasie trwania zawodów organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, nie zapewniają
ubezpieczenia NNW.
Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt i przebieralnia na czas zawodów. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym wprowadzenie lub zmianę limitu
uczestników.
Organizator może odwołać imprezę, zmienić jej termin lub godziny startu w
przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie
zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub
uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów, a których Organizator nie mógł przewidzieć, ani im
zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności (np. klęski
żywiołowe, epidemie, żałoby narodowe itp.)

