REGULAMIN
7. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK EKIDEN
I. Organizator
Organizatorem 7. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK EKIDEN jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VECTRA” z siedzibą we Włocławku, ul. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek, wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042180, REGON: 910511242, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 888-14-62-703.
Sponsorem tytularnym jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000015684, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 888-000-49-38,
o wysokości kapitału zakładowego 134 924 830,00 zł, wpłaconego w całości.

II. Współorganizatorzy
• Urząd Miasta Włocławek
• Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

III. Cele
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
• Promocja Włocławka, partnerów i sponsorów

IV. Termin i miejsce
1. Półmaraton zostanie rozegrany w dniu 10 pażdziernika (sobota) we Włocławku.
2. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne związane z COVID 19, Półmaraton odbędzie się w formie sztafety półmaratońskiej EKIDEN. Zawody w całości odbędą się na bieżni stadionu Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Włocławku ul. Leśna 53A.
3. Długość trasy wynosi 21 097,5m.

V. Zasady udziału w Półmaratonie EKIDEN
1. W zawodach biorą udział zespoły złożone z sześciu biegaczy, w tym minimum dwóch kobiet. Każda drużyna ma do pokonania dystans 21 097,5m podzielony na sześć odcinków ( zmian sztafetowych).
• Pierwszy zawodnik pokonuje dystans 6097,5m
• Drugi zawodnik pokonuje dystans: 5000m
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• Trzeci zawodnik pokonuje dystans: 4000m
• Czwarty zawodnik pokonuje dystans: 3000m
• Piąty zawodnik pokonuje dystans: 2000m
• Szósty zawodnik pokonuje dystans: 1000m
2. O kolejności startu kobiet w zespole decyduje kapitan lub trener zespołu.
3. W rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 40 zespołów złożonych z 6 zawodników, w tym obowiązkowo po minimum 2 kobiety
4. Półmaraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez
Organizatora w dniu publikacji niniejszego regulaminu. W przypadku odwołania Półmaratonu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.
5. Start pierwszej zmiany ok. godz. 19:00-19:30. Szczegółowy program po zamknięciu listy startowej.
6. Zawody zostaną rozegrane przy sztucznym świetle.

V. Biegi towarzyszące dla dorosłych
1. W ramach 7.ANWIL Półmaraton Włocławek odbędą się dodatkowo indywidualne biegi na dystansach:
• 10000m kobiet
• 10000m mężczyzn
2. Konkurencje rozgrywane na bieżni w seriach z pomiarem czasu metodą fotofinisz.
3. Limit uczestników: 40 kobiet+ 40 mężczyzn.
4. Zawodnik ma prawo startu w sztafecie EKIDEN oraz jednym biegu indywidualnym.
5. Start pierwszego biegu planowany jest ok. godz. 17:15-17:30. Szczegółowy program po zamknięciu listy
startowej.
6. Biegi zostaną rozegrane przy sztucznym świetle.

VI. Biegi towarzyszące dla dzieci
1. Dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane biegi pn. ANWILKI NA START rozgrywane oddzielnie w
klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych :
• Bieg Pszczółki (ur. 2015-2016), dystans: 200 metrów,
• Bieg Skrzata (ur. 2013-2014), dystans: 300 metrów,
• Bieg Krasnala(ur. 2011-2012), dystans: 500 metrów,
• Bieg Smerfa (ur. 2009 -2010), dystans 600 metrów,
• Bieg Zucha (ur. 2007-2008), dystans 600 metrów.
2. Limit uczestników: 500 osób, w tym 250 dziewczynek i 250 chłopców ( jednocześnie na płycie stadionu
może przebywać 250 uczestników+ obsługa.
3. Zawodnicy po odbytej rywalizacji zajmują miejsca na trybunie z rodzicami).
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4. Start pierwszego biegu – godz. 16:00. Biegi zostaną rozegrane przy sztucznym świetle.

VI. Warunki uczestnictwa
1. Na płycie stadionu znajdują się tylko zawodnicy bezpośrednio biorący udział w zawodach.
2. Do wejścia na bieżnie uprawnia numer startowy.
3. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach oraz innych pojazdach. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami i wózkami.
4. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie i biegach towarzyszących jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeń znajdującego się na stronie Internetowej https://time4run.com.pl/. Akceptacja niniejszego
Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i organizacyjnych. Warunkiem uczestnictwa
w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz
udzielenie Organizatorowi prawa na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku
Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego
wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach;
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach
oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach,
mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
5. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego”) o zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych z podpisem rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażającego zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
6. W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników określonego przez Organizatora na Stronie Internetowej,
rejestracja zostanie zamknięta.
7. Limity zgłoszeń:
• Sztafeta półmaratońska EKIDEN: maksymalnie 40 zespołów x 6 zawodników = 240 osób
• Biegi indywidualne na 10000m maksymalnie 40 kobiet + 40 mężczyzn.
• Biegi dla dzieci „ ANWILKI NA START” maksymalnie 250 dziewczynek i 250 chłopców.
8. Numery startowe zostaną nadane zgodnie z kolejnością zgłoszeń po zaksięgowaniu wpłaty.
9. Wszyscy Uczestnicy muszą mieć numer startowy przypięty do przedniej części koszulki sportowej.
10. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w Półmaratonie i biegach towarzyszących.
11. W czasie rozgrywania zawodów organizator zapewnia bezpłatną pomoc medyczną.
12. Uczestników Półmaratonu i biegów towarzyszących obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin.
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13. Wszyscy uczestnicy zawodów ( zawodnicy, trenerzy, obsługa i sędziowie) zobowiązani są do złożenia wydrukowanego i podpisanego oświadczenia COVID 19.

VII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Półmaratonu oraz biegów towarzyszących przyjmowane są poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie: https://time4run.com.pl/
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i przyznania przez Organizatora numeru startowego jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.
3. Prawo startu w Półmaratonie i biegach na 10000m bez wnoszenia opłaty rejestracyjnej mają zawodnicy
zaproszeni przez Organizatora.

VIII. Opłata Rejestracyjna
1. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wynosi:
• Sztafeta Półmaratońska EKIDEN - pakiet basic 20,00 zł/os. /pakiet standard 55.00 zł/os.
• Biegi indywidualne na dystansach 10000m - pakiet basic 20,00 zł/os. /pakiet standard 55.00 zł/os.
• Biegi dla dzieci ANWILKI NA START bez opłaty startowej
2. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Półmaratonu.

IX. Pakiet startowy dla EKIDEN i biegi indywidualne
1. Pakiet Basic
• numer startowy z agrafkami,
• batony lub żele,
• woda mineralna,
• sok lub napój izotoniczny,
• okolicznościowy medal na mecie.
2. Pakiet Standard
• numer startowy z agrafkami,
• koszulka 7. Anwil Półmaratonu Włocławek
• batony lub żele,
• woda mineralna,
• sok lub napój izotoniczny,
• okolicznościowy medal na mecie.

X. Pakiet startowy dla dzieci w biegach ANWILKI NA START
• numer startowy z agrafkami,
• woda mineralna,
• okolicznościowy medal na mecie,
• nagroda - niespodzianka na mecie.
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XI. Odbiór pakietów startowych
1. Odbiór pakietów startowych i weryfikacja odbywać się będzie w biurze zawodów usytuowanym w recepcji stadionu OSiR przy al. Chopina 8, czynnym w dniach:
• 9.10.2020r.(piątek) w godz. 12:00 do 18:00
• 10.10.2020r.(sobota) w godz. 12:00 do 16:00 dla zawodników Półmaratonu i biegów dla dorosłych oraz
w godz. 12:00-15:00 dla dzieci startujących w biegach ANWILKI NA START.
2. Pakiety będą wydawane na podstawie dokumentu tożsamości zgodnego z danymi podanymi w zgłoszeniu
do biegu.
3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na Stronie Internetowej.

XII. Klasyfikacja i nagrody
1. Sztafeta półmaratońska EKIDEN - za miejsca 1-3 zespoły otrzymują okolicznościowe statuetki i nagrody
finansowe
• 1 miejsce

-

1800,00zł

• 2 miejsce

-

1500,00zł

• 3 miejsce

-

1200,00zł

2. Biegi indywidualne na dystansach 10000m - nagrody finansowe za miejsca 1-3 w kategorii OPEN w każdej
konkurencji ( trzy najlepsze wyniki w seriach oddzielnie dla kobiet i mężczyzn)
• 1 miejsce

-

600,00zł

• 2 miejsce

-

400,00zł

• 3 miejsce

-

200,00zł

okolicznościowa statuetka za miejsca 1-3,
nagrody rzeczowe do wylosowanie przez organizatorów
3. Każdy zawodnik, który ukończy Półmaraton lub bieg towarzyszący otrzyma pamiątkowy medal.

XIII. Bezpieczeństwo
Wszyscy Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom obsługi technicznej, organizatorów i komisji sędziowskiej. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.
Przebywanie na płycie stadionu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. ZaW W W.ANWILPOLMAR ATO NWLO C LAWEK .PL
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wodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie
okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych
oraz dokumentów.
2. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie można
składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Półmaratonu, w szczególności na adres e-mail Organizatora wskazany w pkt. XIX lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w pkt. XIX,
z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.

XV. Ostateczna interpretacja
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

XVI. Kontakt z organizatorem
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra
al. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek
vectrawloc@interia.pl, +48 795530612
Strony internetowe
http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl
https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek

W W W.ANWILPOLMAR ATO NWLO C LAWEK .PL

STRONA 6

