
REGULAMIN
RUNDY KRÓLA ERYKA

1. CEL:

 Propagowanie wśród społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego

czasu.

 Promocja Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

 Promocja Biegu Króla Eryka.

 Integracja środowiska pasjonatów biegania.

2. ORGANIZATOR I PATRON BIEGU:

 ORGANIZATOR - Klub Biegacza Darłowskie Charty

 PATRON - Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

3. TERMINY RUND:

 Rundy odbywać się będą o godzinie 11:00 według harmonogramu zamieszczonego

poniżej.

 1. Runda Króla Eryka 23 października 2021

 2. Runda Króla Eryka 6 listopada 2021

 3. Runda Króla Eryka 27 listopada 2021

 4. Runda Króla Eryka 11 grudnia 2021

 5. Runda Króla Eryka 18 grudnia 2021

 6. Runda Króla Eryka 8 stycznia 2022

 7. Runda Króla Eryka 22 stycznia 2022

 8. Runda Króla Eryka 5 lutego 2022

 9. Runda Króla Eryka 19 lutego 2022

 10. Runda Króla Eryka 5 marca 2022

 11. Runda Króla Eryka 19 marca 2022

 12. Runda Króla Eryka 2 kwietnia 2022

 13. Runda Króla Eryka 23 kwietnia 2022

 W szczególnych przypadkach organizator może zmienić datę Rundy.



4. TRASA I DYSTANS:

 Start Rundy z bulwaru nad rzeką Wieprzą.

 Dystans 2,5km (pomiar dystansu drogomierzem)



5. UCZESTNICTWO:

 Bieg jest otwarty dla wszystkich. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie

aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub

własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na

własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie są zobowiązanie do posiadania

pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

6. ZGŁOSZENIA:

 Zapisy obywać się będą w dniu Rundy na miejscu startu od godziny 10:30 oraz online

przez formularz elektroniczny. Link do zapisów elektronicznych znajduje się na stronie

http://darłowskiecharty.pl

 Przy zapisie każdy z uczestników otrzyma numer startowy, który należy mieć przypięty z

przodu tak, aby był dobrze widoczny podczas przekraczania mety.

 Numer nadawany jest jednorazowo na wszystkie Rundy Króla Eryka.

 Zawodnicy z niewidocznymi numerami nie zostaną sklasyfikowani.

7. OPŁATA STARTOWA:

 Udział w biegu jest bezpłatny.

8. WYTYCZNE SANITARNE:

 Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania dystansu społecznego 1,5m, zarówno

przed, w trakcie jak i po zawodach.

 Dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego miejscach.

 Obowiązek zakrywania nosa i ust, zdjęcie maski jest możliwe dopiero po przekroczeniu

linii startu.

9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn.

 Klasyfikacja kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn.

 K,M (do lat 15)

 K,M (16 – 19 lat)

 K,M (19 – 20 lat)

 K,M (30 – 39 lat))

 K,M (40 – 49 lat)



 K,M (50 – 59 lat)

 K,M (60 lat i więcej)

 Warunkiem sklasyfikowania uczestników w kategorii generalnej i kategoriach wiekowych

jest punktowanie w przynajmniej 8 biegach.

10. ZASADY PUNKTACJI:

 Za zajęcie poszczególnych miejsc w Rundzie przyznawane są punkty odpowiednie do

zajętego miejsca.

 O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów z 8 najlepszych Rund

uczestnika.

 Zwyciężczynią/Zwycięzcą zostaje osoba, której suma punktów będzie najmniejsza.

 Warunkiem sklasyfikowania jest udział w minimum 8 Rundach Króla Eryka.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Biegi będą się odbywać w wyznaczonych terminach bez względu na pogodę.

 Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.

 Skracanie wyznaczonych ścieżek, ścinanie zakrętów będzie się wiązało z dyskwalifikacją

zawodnika.

 Po każdym biegu organizator zapewnia wodę.

 Zawodników nie obowiązuje limit czasowy ukończenia biegu.

 Organizator nie ubezpiecza zawodników.

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

 Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego

regulaminu.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego ostatecznej interpretacji.

 Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków i toalet.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie

imprezy.


