Regulamin Ligi biegowej

2020/2021
I. Organizatorzy na sezon 2020/2021:
1. UltraTime-trial Arkadiusz Robak.
2. Klub Biegowo-Sportowy Aktywnie w Pniewach.
II. Cele:
1.
2.
3.
4.

Promocja Miasta i Gminy Pniewy.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja klubu Aktywnie w Pniewach.
Upowszechnianie biegania i Nordic Walking jako jednej z najprostszych form ruchu.

III. Lista imprez wliczanych do LIGI BIEGOWEJ UTT:
1. 17 Rund Orlik Pniewy 30.08.2020
• Bieg 5 km
• NW 5 km
2. Eliminator Księże Góry Pniewy 20.09.2020
• Bieg do klasyfikacji generalnej będą liczone czasy dwóch pierwszych rund ok. 5 km
• NW 5 km
3. Bieg Sylwestrowy Pniewy 27.12.2020
• Bieg 5 km
• Bieg 10 km
• NW 5 km
4. Kobiety w Biegu Zamorze 07.03.2021
• Bieg 5 km
• Bieg 10 km
• NW 5 km
5. Nocny Dyliżans Pniewy 10.07.2021 (Finał)
• Bieg 7 km
• Półmaraton
• NW 7 km

IV. Uczestnictwo i Zapisy:
1. Uczestnikami są wszyscy sklasyfikowani w końcowych wynikach poszczególnych biegów.

2. Zapisy do poszczególnych biegów są dostępne za pośrednictwem formularza elektronicznego
dostępnego na wydarzeniu danego biegu i na stronie organizatora.
3. Wszystkie informacje i terminy udostępnione będą w regulaminach poszczególnych biegów.
4. Wysokość opłat startowych określają poszczególne regulaminy biegów.
5. Każdy uczestnik biegu, po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na
udział w poszczególnym biegu oraz aktywny chip zwrotny.
6. Kategorie wiekowe w poszczególnych biegach zamieszczone będą w regulaminie danego
biegu.
V. Klasyfikacja końcowa:
1. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
• K-OPEN, M-OPEN
• K-18, M-18 - (18-29 lat)
• K-30, M-30 - (30-39 lat)
• K-40, M-40 - (40-49 lat)
• K-50, M-50 - (50-i starsi)
• Nordic Walking -OPEN K/M
• Gmina Pniewy - OPEN K/M

2. Do klasyfikacji końcowej będą brane 3 najlepsze wyniki z ukończonych biegów
według poniższej punktacji :
𝑷𝑲𝑻 =

𝐓 𝐳𝐰𝐲𝐜𝐢ę𝐳𝐜𝐲
𝐱 𝐖𝐃
𝐓 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐚

a) Gdzie:
• PKT – punkty Ligi UTT
• T zwycięzcy – czas zwycięzcy danego biegu
• T zawodnika – czas zawodnika danego biegu
• WD – współczynnik długości dystansu
b) Wartość współczynnika WD dla poszczególnych dystansów:
• 5 km - 100
• 7 km - 200
• 10km - 300
• 21km - 500
3. Punktacja ligi UTT będzie jawna i dostępna po zakończaniu poszczególnych biegów na
stronie internetowej UltraTime-trial-timing.

VI. Nagrody:
1. Organizatorzy nie przewidują nagród finansowych.
2. Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach I-III w kategoriach Open , oraz Gmina Pniewy
otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
3. Zawodnicy w kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
2. Ze względu na aktualnie panującą w kraju i na Świecie pandemię, organizator nie podaje w
momencie tworzenia regulaminu, dokładnych przebiegów tras. Będą one podawane
systematycznie, w miarę uzyskiwania zgód na użytkowanie konkretnych miejsc.
3. Ze względu jw. (punkt 2 postanowień końcowych), terminy mogą ulec zmianie bez winy
organizatora.

VII. Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników Ligi biegowej UTT będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
cyklu imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznaniu nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Ligi biegowej UTT będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Lidze biegowej UTT obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
wizerunkiem, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w sposób, w jaki publikowany
lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Ligi biegowej UTT.
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie
z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i
może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
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 RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji
żadnym osobom trzecim.

