VIII BIEG ULICZNY „O NOWIŃSKIE KOMINY”
REGULAMIN
I. CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej
- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
- promocja województwa świętokrzyskiego oraz gminy Nowiny
II. ORGANIZATOR
- Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
- Kielecki Klub Lekkoatletyczny
III. TERMIN i MIEJSCE

18 września (sobota) 2021 r.
1. VIII BIEG ULICZNY „O NOWIŃSKIE KOMINY”:
Start biegu nastąpi o godzinie 12:00 ze Stadionu Sportowego przy ul. Perłowej 1.
Bieg przeprowadzony zostanie ulicami gminy Nowiny na dystansie 5 km.
Trasa Biegu:
Start ze Stadionu sportowego przy ul. Perłowej 1,skręt w prawo w ulicę Perłową: przy
Pływalni Perła skręt w ul. Białe Zagłębie; skręt w lewo w ul. Przemysłową i bieg do
skrzyżowania z drogą powiatową 0374T; skręt w lewo w drogę powiatową 0374T i
dalej w kierunku rzeki Bobrza; Przed mostem skręt w lewo w drogę gminną; w
miejscowości Trzcianki skręt w prawo w ul. Perłową, ostatni skręt w prawo w przy
Pływalni Perła w bramę Stadionu Sportowego. Zakończenie biegu ok. godz. 13.00.
Szczegóły, regulamin i załączniki na: www.perla.nowiny.com.pl/regulaminy
IV. LIMIT CZASU
Limit Czasu VIII BIEGU ULICZNEGO „O NOWIŃSKIE KOMINY” wynosi 60 minut.
Biegacze, którzy nie ukończyli biegu w limicie czasowym, zobowiązani są do zejścia z trasy i
zdjęcia numeru startowego.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W VIII BIEGU ULICZNYM „O NOWIŃSKIE KOMINY” prawo startu mają
osoby, które do dnia 18 września 2021 roku ukończą 16 lat
2. Osoby niepełnoletnie (które nie ukończyły 18 lat) zobowiązane są do
przedstawienia wypełnionego formularza zgody do udziału w biegu, podpisanego
przez rodzica lub opiekuna prawnego (Zał. nr 1) Wypełniony formularz
opiekunowie zawodników dostarczają osobiście do Biura Zawodów.
4. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do przedstawienia i wypełnienia formularza o
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (Zał. nr 2) Formularz wypełniają
przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów.
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość, a w przypadku zawodników startujących w VIII BIEGU
ULICZNYM „O NOWIŃSKIE KOMINY” potwierdzenie opłaty startowej.
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w
Biurze Zawodów (Stadion w Nowinach) w dniu zawodów:
- przy starcie do VIII BIEGU ULICZNEGO „O Nowińskie Kominy” w godz.
(10:00-11:30)

VI. ZGŁOSZENIA
DO VIII BIEGU ULICZNEGO „O NOWIŃSKIE KOMINY”:
1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
zamieszczonego na stronie:
https://www.pomiaryczasu.pl/registration/viii_bieg_uliczny_o_nowinskie_kominy/
2. Zgłoszenie elektroniczne przyjmowane są do 14 września 2021 r. lub do
wyczerpania limitu miejsc.
3. Opłatę startową w wysokości 20 zł należy płacić na konto w terminie 7 dni od dnia
zapisania:
Bank Spółdzielczy filia w Nowinach 94 8493 0004 0040 0470 8245 0001
Dla : GOK Perła w Nowinach
Tytułem; „Imię i nazwisko Opłata Startowa VIII Bieg Uliczny”.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega
zwrotowi.
5. 14 września o godzinie 14:00, zostanie przeprowadzona weryfikacja wpłat od
startujących. Brak wpłaty w tym dniu oznacza wykreślenie z listy startowej.

5. W dniu 18 września (o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów) zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodów w godz. 10:00 – 11:30 w Biurze Zawodów.
LIMIT MIEJSC – 140 zawodników
VII. NAGRODY
1. W VIII BIEGU ULICZNYM „O NOWIŃSKIE KOMINY”:
- za ukończenie biegu, pamiątkowy medal.
- za miejsca 1-3 kobiety - puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
- za miejsca 1-3 mężczyźni – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
- każdy zawodnik otrzyma zaproszenie do jednorazowego, godzinnego
skorzystania z atrakcji Parku Wodnego „Perła” w Nowinach. Zaproszenie
będzie ważne do 30.11. 2021 roku, z wyłączeniem przerwy remontowej, o której
informacja ukaże się na stronie www.perla.nowiny.com.pl
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby odpowiedzialne za kontakt z uczestnikami biegu:
Jacek Kania – VIII BIEG ULICZNY „O Nowińskie Kominy” - tel. 41 3475091
2. Organizator zapewni obsługę medyczną na czas trwania biegów.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatniach.
2. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronach internetowych:
- www.perla.nowiny.com.pl
- www.facebook.com/NowinskieKominy
5. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji oraz osób
zabezpieczających trasę biegu.
6. Zawodnicy startują na własny koszt.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien
poinformować, przed rozpoczęciem imprezy.
8. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.
10. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Dyrektor GOK „Perła”
Jacek Kania

