I Memoriałowy Bieg im.
Dh. Wiesława Wody
01 września 2012
REGULAMIN
Głównym celem imprezy jest upamiętnienie postaci społecznika, strażaka, posła
Wiesława Wody, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku. Dodatkowo: integracja
środowiska strażackiego i innych, popularyzacja regionu, krzewienie zdrowych form
aktywności społecznej
I. PATRONAT
Impreza odbywa się pod patronatem Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka
Patronat honorowy: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych przy
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem Biegu jest OSP Ispina im. Dh. Wiesława Wody we współpracy z Zarządem
Wojewódzkim ZOSP RP woj. Małopolskiego
II. TERMIN I MIEJSCE
1. I Memoriałowy Bieg im. Dh. Wiesława Wody odbędzie się 01 września 2012 roku
(sobota).
2. Zbiórka, rejestracja drużyn i odprawa przed startem o godz. 9:00 w Domu ludowym w
Ispini.
3. Start Biegu nastąpi w miejscowości Ispina o godz. 11:00
4. Trasa jest pętlą o długości dziesięciu kilometrów
5. Zakończenie biegu ok. godz.14:00
6. Dekoracja zwycięzców ok. godz. 14:30
7. Spotkanie z uczestnikami, dyskusja na temat przyszłości imprezy.
III. REGULAMIN
1. Uczestników I Memoriałowego Biegu im. Dh. Wiesława Wody obowiązuje niniejszy
regulamin.
2. Bieg jest wyścigiem drużynowym
3. W biegu uczestniczą 3 osobowe drużyny.
4. Bieg jest sztafetą – każdy z zawodników biegnie jedną pętlę trasy; zmiany następują
w punkcie startu, na początku pętli.
5. Meta znajduje się na przedłużeniu pętli trasy (po ukończeniu trzeciej pętli przez
drużynę).
6. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez
organizatora, przypięte do koszulki startowej w widocznym miejscu.
7. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z
akceptacją Regulaminu.
8. Drużyny mogą się składać z członków jednej organizacji, stowarzyszenia, instytucji
(np. drużyna OSP Ispina może składać się tylko z członków OSP Ispina);
9. Sędziowanie odbywa się na „punktach kontrolnych” oraz na starcie i mecie biegu.

10. Protesty w formie pisemnej za kaucją w wysokości 50 złotych przyjmuje Biuro
Zawodów na mecie do godziny 15:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja
zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu.
11. Organizator I Memoriałowego Biegu im. Dh. Wiesława Wody zastrzega sobie
możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich
uczestników przed rozpoczęciem imprezy

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia biegu ukończą 16 lat.
2. Warunkiem startu w I Memoriałowym Biegu im. Dh. Wiesława Wody jest pisemne
zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki (wraz z podpisanym oświadczeniem o stanie
zdrowia załączonym do zgłoszenia; w przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia
wymagane jest również dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego;)
drogą elektroniczną (skany) na adres: demonIIa@interia.pl (oryginały dostarczone do
biura zawodów do godz. 09.00 w dniu startu) lub pocztą na adres: OSP Ispina, Ispina
100, 32-709 Drwinia oraz wpłacenie opłaty startowej w wysokości 20zł. od osoby na
konto OSP Ispina nr KBS 65 8591 0007 0250 0330 0101 0001 z dopiskiem: „bieg im.
W.Wody” oraz „adres i nazwa drużyny” do dnia 30 lipca 2012r.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej
organizatora: www.ospispina.cba.pl
4. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składają
się: numer startowy drużyny – dla każdego członka drużyny, koszulka, jedna
szarfa/opaska dla biegnącego, napoje i banany na trasie.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych.
IV ZABEZPIECZENIE
1. Państwowa Straż Pożarna – zabezpieczenie ratownicze.
2. Strażacy OSP wzdłuż trasy – zabezpieczenie „punktów kontrolnych” oraz miejsc
potencjalnie niebezpiecznych na trasie
VI. NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Nagrody drużynowe: I miejsce; II miejsce; III miejsce
Najlepsza drużyna kobieca
Najlepsza drużyna mieszana
Najstarszy uczestnik

