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REGULAMIN WOLF RACE KIDS 2022
Data: 4.06.2022 r.
Dystans: 1- 3 km + ok. 15 przeszkód
Lokalizacja: Tarnowo 16 Restauracja Rybi Puzon gmina Szydłowo

§ I. CEL IMPREZY:
Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie
i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:
1.
Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności ﬁzycznej;
2.
Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
3.
Wysiłku ﬁzycznego połączonego z dobrą zabawą.

§ II. ORGANIZATOR:
Organizator: Stowarzyszenie SPORT EVENTS TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375,
REGON: 368628271, KRS: 0000701217, Rachunek bankowy: 56 1090 2268 0000 0001 3550 5740 III.
Współorganizatorzy: Powiat Pilski, Gmina Szydłowo, Przetwórnia ryb Rybajka,
Realizacja: PPHU Karton Express Marcin Ćwirzeń
Partnerzy: Lasy Państwowe, WOLF TEAM

§ III. UCZESTNICTWO:
1.
2.

W zawodach mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku 4 – 15 lat za zgodą rodziców,
Każdy opiekun uczestnika musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać
wymagane oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.

§ IV. ZASADY ZAPISÓW:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zapisów dokonujemy na stronie: https://foxter-sport.pl/wolf-race-powiat-pilski-2022
Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik dostaje maila zwrotnego z informacją dotyczącą
płatności.
Maksymalna liczba uczestników wynosi 120 osób (liczba ta może ulec zmianie).
Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja zostanie zamknięta, o czym
zarejestrowany uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
Z uwagi na nietypowy charakter zawodów, uczestnicy biegu startują w falach po 30 osób co 20/30 minut
w zależności od wieku uczestnika. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dla uczestnika
w danym wieku.
Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.
Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego, opiekun uczestnika otrzyma instrukcję dotyczącą płatności.
Dokonanie płatności zapewnia miejsce na liście startowej.
Odbiór pakietów startowych oraz weryﬁkacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów
od godz 7:00 do 14:30. Pakiety należy odebrać najpóźniej na godzinę przed startem
Zapisów z pełnym pakietem dokonywać można do dnia 31.05.2022r. (data ta może ulec zmianie).
Miejsce zapewnia dokonanie płatności, a NIE rejestracja.
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§ V. ZASADY BIEGU:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Bieg WOLFRACE jest to bieg survivalowy -połączenie biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód na trasie
biegu. Z kategorii OCR
Przeszkody dzielimy na:
•
Naturalne: wzniesienia, pagórki, rowy, bagna, zbiorniki wodne,
•
Sztuczne: ściany, liny, zasieki, rampy, kombosy przeszkód, multirigi i inne.
Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.
Organizator nie dopuszcza zastępczego pokonywania przeszkody naturalnej jak np. zbiornik wodny, podbiegi,
zasieki, odcinki z obciążeniem, a także niektórych przeszkód technicznych
Przeszkód pilnują odpowiednio oznakowani Wolontariusze oraz Sędziowie wyznaczeni przez Organizatora.
Wolontariusze pilnują porządku na trasie biegu oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich
przeznaczeniem, budową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do wykonania karnego zadania zawodnik musi podjąć przynajmniej jedną poważną próbę
pokonania przeszkody. Za próbę taką nie uważa się dotknięcia przeszkody.
Zawodnik ma prawo wielokrotnie podejmować próbę pokonania każdej z przeszkód, w przypadku utworzenia się
kolejki przy przeszkodzie Zawodnik powtarzający przeszkodę powinien udać się na koniec kolejki. W przypadku
niektórych przeszkód mogą być utworzone odrębne tory – przeznaczone dla zawodników pokonujących
przeszkody po raz pierwszy oraz odrębne –dla zawodników podejmujących próby pokonania przeszkody po raz
kolejny.
W przypadku nie pokonania przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik otrzymuje kreskę na opasce, każda
kreska skutkuje doliczeniem karnego czasu ( 1 do 2 minut na przeszkodę)

§VI. DEPOZYT I HIGIENA:
1.
2.
3.

Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników, zaleca się nie zostawianie
rzeczy wartościowych w depozycie. (czyt. REGULAMIN PRZECHOWANIA RZECZY)
Organizator zapewnia depozyt i toalety

§ VII.KLASYFIKACJE i NAGRODY
1.

2.

Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:
•
Za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej , osobno dla dziewczynek i chłopców
•
Za zajęcie miejsca na podium zawodnik otrzyma trofeum. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
Dekoracje odbędą się 4.06.2022 około godziny 15:30

§ VIII. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU
1.
2.
3.

4.

Pakiety startowe wydawane będą w dniu imprezy.
Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej godzinę przed startem swojej fali.
Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu
dowodu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Nie ma możliwości odbioru
pakietu za kogoś.
Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu minimum 10 minut przed
startem fali bywziąć udział w obowiązkowej rozgrzewce
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§ IX. BEZPIECZEŃSTWO
1.

2.

3.
4.
5.

Organizator dokłada wszelkich starań by zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo w trakcie biegu. W szczególności,
Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub
w związku z biegiem.
Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków a także
drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn,
przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu
ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego
ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników, zakazuje się startu w butach typu kolce lub butach
z kolcami.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym
bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać
zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.
W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu

§ X. POMIAR CZASU:
1.
2.
3.

Za pomiar czasu odpowiada ﬁrma FOXTER-SPORT.
W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu.
Zgubienie chipa powoduje dyskwaliﬁkację uczestnika biegu z klasyﬁkacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty
za zgubiony chip w wysokości 50 zł.

§ XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1.
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie SPORT EVENTS
TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375, REGON: 368628271, KRS: 0000701217
Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt.wolfrace@gmail.com lub pisemnie
na adres siedziby.
2.
Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
•
Przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan
w naszej imprezie sportowej pn. WOLF RACE
•
W celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

