Regulamin II biegu
MUDNESSRUN
Bieg po Dnie Jeziora
rozgrywanego w Poznaniu, na terenie Malty 6 grudnia 2020
1.Warunki ogólne
1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pod
nazwą II bieg MUDNESSRUN zwanej w dalszej części „biegiem”, organizowanej przez firmę
Konsulting Konrad Tuszewski NIP 783 10 31 722 we współpracy ze Stowarzyszeniem 4activelife,
zwaną w dalszej części regulaminu „organizatorem” w dniu 6 grudnia 2020 roku na Malcie w
Poznaniu.
1.2. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego na dystansie 3 mil ( 4 827 m.) kategoriach
wiekowych kobiet mężczyzn 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz powyżej 60 lat zgodnie z
trasą zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w dniu 6 grudnia
2020 r. Start i meta biegu znajduje się w tym samym miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej
załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. Trasa przebiega w pierwszej części szlakiem pieszym
(nawierzchnia asfaltowa, częściowo pokryta kostką betonową) wokół Jeziora Maltańskiego, w części
drugiej dnem Jeziora Maltańskiego ( muł, błoto o strukturze uzależnionej od panującej w dniu biegu
temperatury powietrza) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
1.3.Osoby wpisane na listę startową biegu zwane są w dalszej części regulaminu uczestnikami.
2.Warunki uczestnictwa, bezpieczeństwo
2.1. Uczestnikami biegu mogą być osoby urodzone w roku 2008 i starsze.
2.2. Udział w biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez aplikację na stronie
biegu www.biegpodniejeziora.pl lub bezpośrednio przed biegiem zgodnie z zasadami opisanymi w
dalszej części regulaminu.
2.3. Odpłatność za udział w biegu wynosi w przypadku dokonania przelewu w terminie do 15 lutego
2020 godz. 23:59 70 PLN (siedemdziesiąt złotych), a po tym terminie 90 PLN (dziewięćdziesiąt
złotych),w dniu zawodów 100 złotych (sto złotych) Limit uczestników wynosi 300 osób.
2.4.Istnieje możliwość późniejszego dopisania uczestnika do listy startowej jednak jedynie za zgodą
Kierownika biegu w miejscu startu biegu (akredytacji) jednak nie później niż 20 minut przed
wyznaczonym terminem startu biegu.
2.5.Uczestnicy maja obowiązek przygotować się do biegu w sposób adekwatny do spodziewanych
warunków atmosferycznych i terenowych. W szczególności zadbać o obuwie pozwalające pokonać
trasę przebiegającą dnem Jeziora Maltańskiego, która będzie pokryta warstwą mułu (błota) o różnej
grubości i konsystencji.

3.Akredytacja, klasyfikacja
3.1. Uczestnicy po przebiegnięciu wyznaczonej trasy są sklasyfikowani na podstawie uzyskanych
czasów netto mierzonych za pomocą indywidualnych chipów i sprzętu firmy Chronotrack. Osobno
sklasyfikowane zostaną kobiety i mężczyźni w poszczególnych kategoriach wiekowych..
3.2.Każdy uczestnik startuje z przypiętym do koszulki indywidualnym numerem startowym z
chiprm. Numery startowe uczestnicy odbierają osobiście w miejscu Startu Biegu, w punkcie
akredytacji zlokalizowanym w punkcie informacyjnym wskazanym na mapie biegu po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazaniu podpisanego oświadczenia o stanie
zdrowia. Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem SMS'a z uzyskanym czasem oraz zajętym
miejscem w biegu mogą ten wynik otrzymać po wcześniejszym poprawnym podaniu numeru
telefonu na indywidualnej karcie zgłoszenia zawodnika.
3.3.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami
dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu www.biepodniejeziora.pl oraz wpłatami
dokonanymi poprzez tę zakładkę.
3.4.Dyskwalifikacja uczestnika startującego w imprezie MUDNESSRUN może mieć miejsce w
przypadku kiedy uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy (korzysta ze środków
transportu, biegnie „ na skróty” itp.) lub kiedy nie stawi się on na miejsce startu biegu 20 minut
przed wyznaczonym startem biegu oraz kiedy nie ukończy konkurencji w przewidzianym limicie
czasowym tzn. 90 minut.
3.5.Trasa biegu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także obserwowana przez
rozstawionych sędziów.
3.6.Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal, ciepłe napoje, a w pakiecie
koszulkę.
4.Postanowienia końcowe
4.1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym niezwłocznie
powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu www.biegpodniejeziora.pl .

