REGULAMIN
IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Iława - 25 Maj 2019 r. Godz. 22:00
I.
1.
2.
3.
4.
5.

CEL
Promocja Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o. w Iławie
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu
i wypoczynku wśród Pracowników Spółki, jak i lokalnej społeczności.
Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego.
Promocja biegania jako najprostszej aktywności fizycznej.
Promocja województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Iławskiego, Miasta Iława
oraz Gminy Iława.

II.


PATRONAT HONOROWY
Eugeniusz Jaremko - Przewodniczący Rady Nadzorczej „IPB” Sp. z o.o. w Iławie

III.





PATRONAT DODATKOWY
Gustaw Marek Brzezin– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bartosz Bielawski- Starosta Powiatu Iławskiego
Krzysztof Harmaciński-Wójt Gminy Iława
Dawid Kopaczewski – Burmistrz Miasta Iława

IV.
1.
2.

ORGANIZATOR
„For Health Fundacja”
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o.

V.

WSPÓŁORGANIZATOR
1. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki I Rekreacji
2. Running Consulting Wojciech Kopeć

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PARTNERZY/SPONSORZY
Sponsor Tytularny: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie
Partner Strategiczny: AERECO Wentylacja Sp. z o.o.
Partner Główny: Sklep Biegacza, Warmia i Mazury
Partner Techniczny: Saucony Polska, Nałęczów Zdrój S.A (Cisowianka)
Partner Medialny: Radio Eska, Gazeta Iławska, Info Iława
Partnerzy:
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Nowoczesnysport.pl
OLPOL Wawrzyn Olsztyn

DepilConcept Olsztyn
Studio Figura Olsztyn
JURGO S.C Olsztyn
Wielkie Rzeczy
MRtermo Mirosław Ruczyński
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Solid Security Sp. z o.o.
CEP POLSKA
Agiz Biuro Turystyki Aktywnej Olsztyn
Agapit
Provincja Wine Bar & Rooms
Studio Treningu Przygocki
Zanany Trener

VII. TERMIN I MIEJSCE
25 maj (sobota) 2019 r. – na terenie Miasta Iławy
Start biegu: godz. 22:00 – bieg na dystansie 5km Ulica (Trasa Posiada Atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki).
Przebieg trasy:
Start/Meta będzie znajdować się na ulicy Jana III Sobieskiego przed rondem na wysokości Rezydencji
Starty Spichlerz. Trasa będzie posiadała jedną dużą pętlę 5 kilometrową. Po starcie zawodnicy podążą
w stronę ulicy Jana III Sobieskiego, w prawo skręt w ulicę 1 Maja i będą biegli do ronda gdzie skręcą w
lewo na ulicę Marii Skłodowskiej-Curie, potem skręcą w lewo w ulicę Franciszka Smolki, po czym
ponownie w biegną na ulice Jana III Sobieskiego i pobiegną w stronę ronda Jana III Sobieskiego gdzie
na rondzie skręcą na bieg po bulwarze, po drodze będzie kontrolny pomiar czasu zawodników po
odcinku 2.5 km (Start/Meta). Potem 1.5 km zawodnicy pobiegną bulwarem w koło jeziora Mały
Jeziorak, po czym wbiegną na ulicę Adama Mickiewicza , skręcą w lewo na ulicy Jana III Sobieskiego i
dobiegną do mety, która będzie usytuowana na wysokości Rezydencji Stary Spichlerz.

Trasa w 100% asfalt/kostka brukowa.
Trasa Posiada ATEST PZLA
1. Limit czasu biegu wynosi 1h (słownie: jedna godzina). Powyżej limitu czasu zawodnicy nie będą
klasyfikowani.
2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy,
zdjęcia numeru (numer można zachować na pamiątkę). Zawodnik ponosi pełną
odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego
oraz kodeksu cywilnego.
3. Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety.
4. Będzie prowadzony Elektroniczny Pomiar Czasu przez firmę: DomTel Sport Timing.
5. Bieg będzie prowadzony przez rowerzystę lub quad. Dodatkowo w celu zachowania
bezpieczeństwa przed biegaczami będzie poruszał się radiowóz lub motocykl Powiatowej Policji
w Iławie.
6. Będzie prowadzony dodatkowy pomiar czasu, który będzie znajdował się po przebiegnięciu
około 2.5km.
Punkty odżywiania. Na trasie nie przewiduje się punktów odżywiania.
Punkty odświeżania. Na trasie nie przewiduje się punktów odświeżania.
Punkty medyczne – Karetka na Mecie/Starcie + 5 Ratowników Medycznych rozstawionych
na trasie
Depozyt – Depozyt będzie znajdował się w pobliżu biura zawodów.
VIII. UCZESTNICTWO
1. W biegu na 5 km prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która
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ukończyła 18 lat do dnia 25.05.2019r.
2. Zawodnicy, którzy ukończą 16 lat do dnia 25.05.2019 r. mogą startować w biegu
za okazaniem podpisanego oświadczenia – zgody przez rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów
w momencie odbierania pakietu startowego. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą
posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu
będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia
o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
4. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są
ostateczne i nieodwołalne.
5. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić
na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
6. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Zawodnicy, którzy chcą być dodatkowo klasyfikowani w kategorii Najlepszy
Zawodnik/Zawodniczka z Grupy Holdingowej „IPB” muszą zaznaczyć w karcie zgłoszenia
w czasie rejestracji odpowiednią rubrykę. Zwycięzcy nagradzani w tej klasyfikacji będą
musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną stosownym dokumentem lub ich
przynależność zostanie potwierdzona przez koordynatora biegu z ramienia IPB Sp. z o.o..
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów jednorazowych.
Pierwsze 100 osób klasyfikowanych będzie według czasu brutto, kolejne według czasu
netto.
9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany
do jego przestrzegania.
10. W dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów. Przyjmowanie oraz wydawanie rzeczy
osobistych pozostawionych w depozycie będzie się odbywać po okazaniu numeru
startowego lub numerku z szatni ( jeżeli taki będzie nadany). Organizator nie odpowiada za
rzeczy pozostawione na terenie zawodów, a ponadto za złożony depozyt w przypadku
zagubienia numeru startowego.
11. Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z toalet.
12. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w obuwiu sportowym oraz w schludnym
ubiorze.
13. Zalecane przez Organizatora Biegu jest założenie na bieg koszulki, którą otrzymał
zawodnik przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
IX. ZGŁOSZENIA.
1. Biuro Organizacyjne IV IPB Nocnego Biegu na 5km o Puchar Eugeniusza Jaremko –
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zlokalizowane będzie w hali widowiskowosportowej przy ul. Niepodległości 11B
2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet http://www.domtel-sport.pl/ do dnia
20 Maja 2019r. do godz. 23:59 lub do dnia, w którym zapisy zostaną zakończone
poprzez osiągnięcie założonego limitu zgłoszeń ustalonego na 800 zawodników.
W przypadku wolnych miejsc Organizator przewiduje możliwość zapisów w dniu
biegu (25.05.2019) w godzinach 17:30 –21:30.
3. W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby
o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: domtel@domtel-sport.pl.
.
4. Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje
do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte
zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą
widoczni na liście startowej).
5. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay.
6. Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu dotpay o pozytywnie
zakończonym procesie płatności.
7. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay nie są obciążani
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żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich
danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie dotpay, w celach
niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
9. Zawodnik, który nie opłaci opłaty startowej bezpośrednio po zapisaniu się na zawody będzie
automatycznie wykreślany z listy startowej. W takim przypadku będzie musiał jeszcze raz
wypełniać wszystkie pola dotyczące rejestracji.
10. Opłaty przyjmowane są tylko po przez system dotpay, nie ma możliwości wpłat na konto
Organizatora.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innemu uczestnikowi.
12. Zgłoszenia i opłaty wpisowego dokonywane w dniu zawodów będą przyjmowane osobiście
w biurze zawodów w godzinach 1730 do 2130
13. Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat mogą ulec zmianie decyzją Organizatora.
14. Organizator nie wystawia faktur VAT, jedynie potwierdzenie opłaty na bieg (Dowód
Wpłaty).
15. Wpłata zawodnika jest wpłatą na cele statutowe fundacji „For Health Fundacja”.
16. Zgłoszenie uważa się za zgodne z regulaminem i ważne w przypadku prawidłowego
wypełnienia formularza rejestracyjnego i dokonania bezpośrednio po rejestracji opłaty
startowej w wysokości:
 pierwsze 300 osób – 30, 00 zł (lub do dnia 31 marca 2019 do godz. 23:59)
 kolejne 200 osób – 40,00 zł (lub do dnia 1 maj 2019 do godz. 23:59)
 ostatnie 300 osób – 50,00 zł (lub do dnia 20 maja 2019 do godz. 23:59)
 W Biurze Zawodów – 80,00 zł (w dniu 25 maja 2019)
A) Po osiągnięciu pierwszego limitu (300 osób) opłata automatycznie zwiększa się do 40,00 zł
brutto. Po osiągnięciu kolejnego limitu (razem 500 osób) opłata automatycznie zwiększa się
do 50,00 zł brutto. Po osiągnięciu ostatniego limitu zapisy zostają zamknięte. Jeżeli limit nie
zostanie osiągnięty to będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów w dniu Biegu
za 80,00 zł brutto.
17. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem jej
dokonania po zamknięciu zapisów do biegu.
18. Prawidłowa rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty startowej przez zawodnika jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
19. Opłata startowa za bieg jest to opłata za możliwość biegu po ulicach Miasta Iławy, które
będą zabezpieczone pod względem medyczny oraz bezpieczeństwa poruszania się przez
osoby piesze na drogach publicznych, które będę wyłączone z ruchu drogowego. Pakiet
startowy jest dodatkiem do biegu skomponowanym przez organizatora i partnerów biegu.
20. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje :
 okolicznościowy medal zaprojektowany specjalnie na bieg
 koszulkę techniczną z logiem biegu oraz partnerów biegu
 personalizowany numer startowy (imienny)
 wodę bezpośrednio po zakończeniu biegu od firmy: Cisowianka
 ulotki i upominki od sponsorów
 dodatkowe gadżety będą podane w późniejszym czasie!
21. Osoby zainteresowane noclegami w hotelach proszone są o zwracanie się bezpośrednio
do hoteli lub pensjonatów na terenie Miasta Iława lub Gminy Iława.
22. Wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze
Zawodów w dniu biegu 25.05.2019 od 17:30 do 21:30.
23. Organizator zastrzega sobie, że pierwsze 600 osób z opłaconą opłatą startową otrzyma
koszulki w rozmiarze, który zdeklarowała podczas zapisów. 200 kolejnych osób
otrzyma koszulki według dostępności w magazynie organizatora.
24. Organizator zastrzega sobie, że nie gwarantuje zdeklarowanego rozmiaru koszulki
technicznej dla osób, które będą zapisywały się na zawody w dniu biegu w biurze
zawodów. Taka osoba otrzyma koszulkę w zależności od dostępności rozmiarów.
25. Organizator Zastrzega sobie, że osoby zapisane na bieg do 1 maja dostaną koszulki w
deklarowanym rozmiarze. Po tym terminie organizator nie gwarantuje koszulek w
zdeklarowanym rozmiarze i biegacze otrzymają koszulki według dostępności w
8.
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magazynie.
26. Zawodnicy, którzy zapiszą się i opłacą startowe na zawody będą mieli spersonalizowane
numerki startowe poprzez dodanie imienia (zawodnicy, którzy zapiszą się do dnia 15
Maja).
27. W biegu wziąć może udział maksymalnie 800 zawodników. O przyjęciu decydować
będzie kolejność kompletnych zgłoszeń zawodników (wraz z opłaconą opłatą
startową). W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej zawodnik zostaje
skreślony z listy. W momencie osiągnięcia określonego limitu uczestników zapisy
zostaną zamknięte. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do powiększenia limitu
zawodników w razie większej ilości chętnych.
28. Możliwość Przepisania Pakietu- Jest możliwość przepisania pakietu na inną osobę za
dodatkową opłatą 20 zł wpłaconą na cele statutowe For Health Fundacja i zgłoszeniu chęci
przepisania pakietu na e-maila: forhealthfundacja@gmail.com oraz dokonaniu tego do 1
Maja 2019 roku.
29. Możliwość odbioru numerku startowego przez osoby trzecie za okazaniem kopi dowodu
osobistego oraz podpisanego oświadczenia przez tą osobę. Pełen Pakiet Startowy będzie
wydawany biegaczom, którzy znajdą się na liście rezultatów końcowych biegu lub odbiorą
pakiet startowy osobiście w biurze zawodów. Taka osoba po przebiegniętym biegu może
zgłosić się po pełen Pakiet Startowy.
X.

KLASYFIKACJE.

1.Klasyfikacja Generalna (OPEN) Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 10 miejsc)
2.W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn (pierwsze 3 miejsc + Opcjonalnie 5 miejsce)
 Kobiety:
K-16
16-19lat
K- 20
20-29 lat
K- 30
30-39lat
K-40
40-49lat
K- 50
50-59lat
K – 60+
60 i powyżej
 Mężczyźni:
M -16
16-19 lat
M-20
20-29lat
M-30
30-39lat
M-40
40-49lat
M-50
50-59lat
M-60
60-69lat
M-70+
70 i powyżej
A) Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie
dokładną datę urodzenia.
B) 20 Biegaczy- tak liczba biegaczy musi być zapisana i opłacona do dnia 01.05.2019 roku aby
klasyfikacja wiekowa była brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej zawodów, jeżeli takiej
liczby nie będzie to biegacze z wyższej kategorii będą sklasyfikowani razem z niższą. W
przypadku braku odpowiedniej liczby biegaczy kategorii najniższej M16 i K16 to ta kategoria
przechodzi do kategorii wyższej.
3. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Grupy Holdingowej „IPB” (3 miejsca)
Kategoria „IPB” obejmuje Pracowników Spółek Grupy Holdingowej „IPB” wg stanu na
dzień 25.05.2019 r.
4. Klasyfikacja Najlepszy Polak i Najlepsza Polka (8 miejsc)
Zawodnik, który posiada obywatelstwo Polskie.
5. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Woj. Warmińsko-Mazurskiego
(3 miejsca)
Zawodnik, który mieszka na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego i w razie
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potrzeby fakt ten może potwierdzić stosownym dokumentem (dowód osobisty, prawo
jazdy, paszport, zaświadczenie o zameldowaniu lub inny).
6. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Powiatu Iławskiego (3 miejsca)
Zawodnik, który mieszka na terenie powiatu Iławskiego i w razie potrzeby fakt ten może
potwierdzić stosownym dokumentem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
zaświadczenie o zameldowaniu lub inny).
7. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Miasta Iława (3 miejsca)
Zawodnik, który mieszka w mieście Iława i w razie potrzeby fakt ten może potwierdzić
stosownym dokumentem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, zaświadczenie o
zameldowaniu lub inny).
8. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Gminy Wiejskiej Iława (3 miejsca)
Zawodnik, który mieszka na terenie gminy Iława i w razie potrzeby fakt ten może
potwierdzić stosownym dokumentem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
zaświadczenie o zameldowaniu lub inny).
9. Klasyfikacja PREMIA LOTNA dla Polaków na 2,5 km (5 miejsc)
Zawodnik, który posiada obywatelstwo Polskie.
10. Klasyfikacja Premia Czasowa na Półmetku na 2.5 km (3 Miejsce)
A)Kobiety Poniżej 8:00 min (czas oficjalny na półmetku)
B) Mężczyźni Poniżej 7:00 min (czas oficjalny na półmetku)
Dla wszystkich zawodników.
11. Klasyfikacja Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka spoza Polski (3 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka, która/y posiada obywatelstwo oraz adres zamieszkania poza
granicami Państwa Polskiego.
A) Nagroda Finansowa będzie wydawana jeżeli w tej klasyfikacji będzie minimum 15-ście
zawodniczek oraz 15-stu zawodników.
Statuetki wydawane przy minimum 5
zawodników oraz 5 zawodniczek w tej klasyfikacji.
12. Klasyfikacja Rekord Trasy Biegu (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka, która/y pobije aktualny rekord trasy biegu.
13. Klasyfikacja Rekord Trasy w Kategoriach Wiekowych (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka, która pobije aktualny rekord trasy biegu w kategorii
wiekowej.
14. Klasyfikacja Rekord Trasy Biegu w województwie W-M (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka mieszkająca-zameldowana w województwie W-M, która/y
pobije aktualny rekord trasy biegu województwa W-M.
15. Klasyfikacja Rekord Trasy Biegu w Powiecie Iławskim (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka mieszkająca-zameldowana w Powiecie Iławskim, która/y
pobije aktualny rekord trasy biegu Powiatu Iławskiego.
16. Klasyfikacja Rekord Trasy Biegu w Gminie Wiejskiej Iława (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka mieszkająca-zameldowana w Gminie Wiejskiej Iława, która/y
pobije aktualny rekord trasy biegu Gminy Wiejskiej Iława .
17. Klasyfikacja Rekord Trasy Biegu w Mieście Iława (1 Miejsce)
Zawodnik lub zawodniczka mieszkająca/zameldowana w Mieście Iława , która/y pobije
aktualny rekord trasy biegu Miasta Iława .
18. Klasyfikacja zespołowa (6 miejsc)
Grupa 5 zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta) reprezentująca klub sportowy, klub
biegacza, stowarzyszenie, firmę lub grupę biegową. Drużyna może posiadać nieograniczoną
liczbę biegaczy, którzy będą zapisani w jednej drużynie. Aby zespół został sklasyfikowany
każdy jego członek musi w formularzu rejestracyjnym podać taką samą, jednolicie brzmiącą
nazwę (niepotrzebne są dodatkowe zgłoszenia drogą mailową).
Klasyfikacja Drużynowa będzie liczona po czasach netto.
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XI. NAGRODY
1.

W Klasyfikacji Generalnej (OPEN) Kobiet i Mężczyzn (Pula Nagród: 8 500zł )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce

puchar /
statuetka
PUCHAR
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
800zl
700zł
600zł
500zł
400zł
350zł
300zł
250zł
200zł
150zł

2. W Klasyfikacji Wiekowej Kobiet i Mężczyzn (Pula Nagród: 1950zł Bon y od Sklep
Biegacza)
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
150zł Bon SB
100zł Bon SB
50zł Bon SB

3. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Grupy Holdingowej „IPB”
(Pula Nagród:1200 zł )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
300zł
200zł
100zł

4. W Klasyfikacji Najlepszy Polak i Najlepsza Polka (Pula Nagród: 3900 zł )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda
finansowa(Opcjonalnie)
500zł
400zł
300zł
250zł
200zł
150zł
100zł
50zł

5. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Województwa WarmińskoMazurskiego (Pula Nagród:1200zł )
lokata
I miejsce
II miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
300zl
200zł
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III miejsce

statuetka

100zł

6. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Powiatu Iławskiego
(Pula Nagród: Nagroda Rzeczowa)
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
Nagroda Rzeczowa
Nagroda Rzeczowa
Nagroda Rzeczowa

7. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Miasta Iława (Pula Nagród:1200zł)
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
300zł
200zł
100zł

8. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka z Gminy Wiejskiej Iława
(Pula Nagród: Nagroda Rzeczowa )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
Nagroda Rzeczowa
Nagroda Rzeczowa
Nagroda Rzeczowa

9. W Klasyfikacji PREMIA LOTNA dla Polaków / Polek (Pula Nagród: 2100zł)
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(opcjonalnie)
400zł
300zł
200zł
100zł
50zł

10. W Klasyfikacji Premia Czasowa na Półmetku 2.5 km K i M (Pula Nagród:1200zł)
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Czas na
Półmetku
K>8:00 min
M>7:00 min
K>8:00 min
M>7:00 min
K>8:00 min
M>7:00 min

nagroda finansowa
300zł
200zł
100zł

11. W Klasyfikacji Najlepszy Zawodnik i Zawodniczka spoza Polski (Pula Nagród:600zł )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda finansowa
(Opcjonalnie)
150zł
100zł
50zł
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12. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy Kobiet i Mężczyzn (Pula Nagród: 500zł )
Aktualny Rekordzista
Aktualny Rekord
nagroda
Trasy
Trasy
finansowa
Katarzyna
Jankowska(Rutkowska)
Sergii Okseniuk

16:30
14:28

250zł
250zł

13. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy w Poszczególnych Kategoriach Wiekowych Kobiet i
Mężczyzn ( Pula Nagród: 1300zł)
Kategoria
Wiekowa/Rekordzista
K-16/Kamila Pawłowska
K-20/Katarzyna Jankowska
(Rutkowska)
K-30/Dominika Nowakowska
K-40/Mariola Sudzińska
K-50/Małgorzata Kulesza
K-60+/Barbara KosakowskaSzutkowska
M-16/Szymon Kosmała
M-20/Damian Roszko
M-30/Sergii Okseniuk
M-40/Mariusz Pawłowski
M-50/Zbigniew Bartkowski
M-60/Andrzej Szysler
M-70+/Jerzy Szymański

Rekord
19:10

nagroda finansowa
100zł

16:30
17:02
17:28
23:48

100zł
100zł
100zł
100zł

26:27
16:29
14:30
14:28
16:07
17:19
19:33
25:35

100zł
100zł
100zł
100zł
100zł
100zł
100zł
100zł

14. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy Kobiet i Mężczyzn – Województwo W-M (Pula
Nagród: 200zł )
Aktualny Rekordzista
Aktualny Rekord
nagroda
Trasy w W-M
Trasy
finansowa
Monika Jackiewicz
Krzysztof Gosiewski

17:17
14:38

100zł
100zł

15. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy Kobiet i Mężczyzn – Powiat Iławski (Pula Nagród:
200zł )
Aktualny Rekordzista
Aktualny Rekord
nagroda
Trasy w W-M
Trasy
finansowa
Monika Jackiewicz
Karol Kaliś

17:17
15:42

100zł
100zł

16. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy Kobiet i Mężczyzn – Gmina Wiejska Iława (Pula
Nagród: 200zł )
Aktualny Rekordzista
Aktualny Rekord
nagroda
Trasy w W-M
Trasy
finansowa
Barbara Bączek-Motała
Sławomir Adamusiak

19:18
18:18

100zł
100zł

17. Nagroda Dodatkowa: Rekord Trasy Kobiet i Mężczyzn – Miasto Iława (Pula Nagród:
200zł)
Aktualny Rekordzista
Aktualny Rekord
nagroda
Trasy w W-M
Trasy
finansowa
Aleksandra Wantowska
Maciej Myszkiewicz

19:56
16:17

100zł
100zł
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18. W Klasyfikacji Zespołowej (Pula Nagród:TOP3-Nagroda Rzeczowa-Suplementy od
Nowoczesnysport.pl )
lokata
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

puchar /
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka
statuetka

nagroda
Nagroda Rzeczowa- Suplementy
Nagroda Rzeczowa - Suplementy
Nagroda Rzeczowa - Suplementy
-

*ze względów technicznych, które rok temu się pojawiły i błędu w kategorii K-30,
organizator decyduje się uwzględnić czas rekordu tej kategorii z roku 2016.
**ze względu na brak udziału kobiet K-60+ w roku 2017 , organizator decyduje się
uznać czas uzyskany przez najlepszą kobietę w roku 2016.
19. Pula Nagród Finansowych w IV IPB Nocnym Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza
Jaremko zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym okresie.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania większej ilości klasyfikacji
oraz premiowania nagrodami rzeczowymi zawodników z miejsc nie objętych klasyfikacją
(w celu wspierania amatorskiego uprawiania biegania przez wszystkich zawodników).
O nagrodach i sposobie nagradzania Organizator poinformuje w terminie późniejszym.
21. Klasyfikacja PREMIA LOTNA oznacza kolejność przebiegnięcia punktu kontrolnego (okolice
2,5 km) osobno w kategorii mężczyzn i kobiet. Klasyfikacja ta dotyczy wyłącznie
Zawodników i Zawodniczek z Polski.
22. Klasyfikacja PREMIA CZASOWA NA PÓŁMETKU oznacza kolejność przebiegnięcia
punktu kontrolnego (2.5 km) osobno w kategorii mężczyzn i kobiet. Klasyfikacja ta dotyczy
wszystkich biegnących zawodników. Aby Zawodnikowi została wypłacona ta premia musi on
ukończyć bieg w regulaminowym czasie.
23. Punktacja zespołowa to suma czasów uzyskanych przez 5 zawodników (w tym jedna kobieta)
tworzących zespół, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie. Miejsce pierwsze zajmuje
zespół o najmniejszej sumie czasów, a miejsca drugie i trzecie zespoły zajmujące kolejne
miejsca w tak utworzonym ciągu. W przypadku uzyskania jednakowej sumy czasów przez dwa
zespoły wygrywa zespół, którego zawodnik był klasyfikowany indywidualnie najwyżej
w klasyfikacji całego biegu.
24. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym otrzymują pamiątkowe medale.
W przypadku przyjęcia liczby uczestników ponad ustalony limit 800 zawodników Organizator
zastrzega, iż w przypadku braku medali zostaną one dosłane na wskazany w formularzu
rejestracyjnym adres zawodnika.
25. Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy odbiorze nagród
zawodnik koniecznie musi podpisać formularz odbioru nagród.
26. Nagrodę finansową lub rzeczową może odebrać zawodnik, który pojawi się osobiście na
dekoracji (tylko podczas trwania dekoracji), podpisze deklarację odbioru oraz okaże własny
dokument tożsamości (nie ma możliwości odbioru nagród przez osoby trzecie oraz w
późniejszym terminie). W razie nie pojawienia się zawodnika podczas dekoracji nagrody
przepadają i są włączone automatycznie do puli organizatora.
1
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XII. KUMULACJA NAGRÓD
1. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
2. Nagrody w klasyfikacji zespołowej mogą dublować się z nagrodami w pozostałych
klasyfikacjach.
3. Nagrody w klasyfikacji Najlepszy Zawodnik/Zawodniczka z Grupy Holdingowej „IPB”,
Najszybszy Zawodnik/Zawodniczka z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Najlepszy
Zawodnik/Zawodniczka z Polski, Najlepszy Zawodnik/Zawodniczka z Powiatu Iławskiego,
Najlepszy Zawodnik/Zawodniczka z Miasta Iława Najlepszy Zawodnik/Zawodniczka
z Gminy Wiejskiej Iława, Najlepszy i Najlepsza Zawodniczka z poza Polski, w klasyfikacji
PREMIA
LOTNA
oraz
PREAMIA
CZASOWA
mogą
dublować się
z nagrodami w innych klasyfikacjach.
4. Klasyfikacja Rekord Trasy i Rekordy Tras w Poszczególnych Klasyfikacjach mogą dublować
się z nagrodami w innych klasyfikacjach.
5. Odbiór nagród za rekordy tras oraz Premia Czasowa- we własnym zakresie przy stoliku
organizatora po zweryfikowaniu czasów i oficjalnym zatwierdzeniu rezultatów.
XIII. WYŻYWIENIE
1. Na trasie podczas biegu nie będzie punktu odżywiania zgodnie z pkt. VII. regulaminu.
2. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: wodę.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informujemy, iż Administratorem danych
osobowych uczestników IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko są
„For Health Fundacja” , Swaderki 20/2, 11-015 Olsztynek, KRS 0000651680, REGON
366110200, NIP 7393892239, DomTel Sport Timing, ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200
Słupsk, NIP: 839-002-90-09, Regon: 770714298 , DOTPAY S A, ul. Wielicka 72, 30-552
Kraków, KRS 0000296790, REGON 240770255, NIP 6342661860.
2. Dane osobowe uczestników IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko
przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie, uniemożliwia udział w IV IPB Nocnym Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza
Jaremko. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza
Jaremko będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
5.Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w IV IPB Nocnym Biegu na 5
km o Puchar Eugeniusza Jaremko , obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku
urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy
sposób, w jaki publikowany będzie projekt. Dodatkowo każdy uczestnik podając swoje dane
osobowe i biorąc udział w biegu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku na zdjęciach,
filmach reklamowych IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko .
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO).
1
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XV. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
1. IV IPB Nocny Bieg na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko – Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki
z przodu na klatce piersiowej. W przypadku braku numeru z przodu na klatce piersiowej
zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Na czas biegu mile widzianym jest założenie otrzymanej w pakiecie startowym koszulki
technicznej.
5. Opłacając start oraz akceptując regulamin w zawodach zawodnik deklaruje dobrowolne
przestrzeganie regulaminu, zasad biegu, zasad organizatora biegu oraz firm partnerskich, oraz
wyświetlenie imienia i nazwiska na listach startowych oraz rezultatach końcowych.
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu
biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące IV IPB Nocnego Biegu na 5 km o Puchar Eugeniusza
Jaremko – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki rozstrzyga Sędzia Główny, jego
decyzje są ostateczne i niepodważalne.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków, którzy biorą
udział w Biegu. Każdy zawodnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność
i nie może z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
9. Po upływie limitu czasu biegu tj. po 1 godzinie każdy zawodnik przebywający na trasie jest
traktowany jak zwykły uczestnik ruchu drogowego.
10. Przewidziana jest możliwość kontroli antydopingowej.
11. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt z Organizatorem Biegu „For Health
Fundacja” pod adresem e-mail: forhealthfundacja@gmail.com.
12. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany
jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych
wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
Iława, dn. 01.01.2019 r.

Koordynator Biegu
z ramienia IPB Sp. z o.o.
Marcin Kopera

Dyrektor/Organizator Biegu
Prezes „For Health Fundacja”
Wojciech Kopeć

Trasa biegu
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