WIRTUALNY RYPIŃSKI BIEG BOSYCH ANTKÓW
1. Cel zawodów.
 Upowszechnianie bieganie jako formy aktywności fizycznej,
 Promocja zdrowego stylu życia,
 Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa,
 Umożliwienie sportowcom rywalizacji w trakcie dobrowolnej narodowej
kwarantanny,
 Promocja miasta Rypin.
2. Organizatorzy
 Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin.
3. Termin i miejsce
 Termin biegu: 19 czerwca 2020r., od godziny 12:00 – 21 czerwca 2020r., do
godziny 18:00,
 Miejsce biegu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41
(bieżnia).
4. Zasady uczestnictwa
 Brak opłaty startowej
 Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność;
 Zgłoszenia/zapisy będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem
www.rypin.eu,
 Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 Organizator zapewnia przygotowanie numerów startowych – limit 200
numerów startowych
 Numery startowe można odebrać w Biurze Obsługi Biegu, zlokalizowanym na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41 w
następujących dniach:
19.06.2020r., od godziny 10:00 – 18:00,
20.06.2020r., od godziny 10:00 – 20:00,
21.06.2020 r., od godziny 10:00 – 18:00.
 Uczestnicy biegu mają do pokonania dystans:
- w kategorii 16+ dystans wynosi - 10 km ( 25 okrążeń)
- w kategorii do 16 r. ż. dystans wynosi - 1600 m ( 4 okrążenia)
W przypadku dzieci - dystans dowolny, uzależniony od możliwości i wieku
dziecka.
 Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach od 19
czerwca 2020r., od godziny 12:00 do 21 czerwca 2020r., godz. 18:00; po
dokonaniu rejestracji.
 Uczestnicy zobowiązani są do pokonania dystansu na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Bieg rozpoczyna się i kończy na bieżni.
 Zawodnicy zobowiązani są do udokumentowania swojego uczestnictwa
dowolnym urządzeniem rejestrującym pokonaną trasę w następujący sposób:
- zdjęcie na starcie z widocznym numerem startowym




- zrzut lub zdjęcie dokumentujące trasę z widocznym dystansem, czasem oraz
datą i godziną.
Zdjęcie na starcie z widocznym numerem startowym Uczestnicy mogą
publikować na facebookowym profilu miejskim Aktywny Rypin.
Po ukończeniu biegu Uczestnik przekazuje dokumentację biegu do 21 czerwca
2020r., do godziny 24:00 na adres sport@rypin.eu. Prawidłowo wypełniona
wiadomość powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, kategorię
wiekową, zrzut lub zdjęcie dokumentujące trasę z widocznym dystansem,
czasem oraz datą i godziną, zdjęcie na starcie z widocznym numerem
startowym.

5. Harmonogram Wydarzenia:
 10 czerwca 2020r.- otwarcie zapisów internetowych,
 18 czerwca 2020r., godz. 12:00 – zakończenie zapisów internetowych,
 19 czerwca 2020r. – start rywalizacji wirtualnej,
 21 czerwca 2020r. – zakończenie rywalizacji sportowej
 23 czerwca 2020r. – losowanie nagród.
6. Nagrody:
 Nagrody dla wszystkich uczestników biegu: pamiątkowy medal
okolicznościowy – limit 200 sztuk ( dotyczy tylko osób zarejestrowanych),
 W obu grupach wiekowych, wśród uczestników, którzy prześlą swój wynik na
adres sport@rypin.eu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
 Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród jest spełnienie wymagań
regulaminu (rejestracja uczestnika w wyznaczonym terminie, przesłanie
mailem dokumentacji biegu- zdjęcie z numerem i zrzut trasy biegu, podanie
wyniku biegu oraz imienia i nazwiska zawodnika, kategorii wiekowej).
7. Postanowienia końcowe:
 Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;
 Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika,
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
uczestnika oraz jego imiennie i nazwiska w relacjach z imprezy,
zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych;
 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność;
 Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;
 W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator;
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu;

