Regulamin biegu
ENEA LIGHT RUN
Rozgrywanego w Poznaniu, na terenie Malty 20 września 2019
1.Warunki ogólne
1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pod
nazwą ENEA LIGHTRUN zwanej w dalszej części „biegiem”, organizowanej przez Stowarzyszenie
4activelife we współpracy z Konsulting Konrad Tuszewski , zwane w dalszej części regulaminu
„organizatorem” w dniu 20 września 2019 roku na Malcie w Poznaniu.
1.2. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego na dwóch dystansach: 5400m. oraz 10 800m. w
kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, także w osobno sklasyfikowanej konkurencji Nordic Walking
zgodnie z trasą zaznaczoną na mapie stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w dniu
20 września 2019 r. Start i meta biegu znajduje się w tym samym miejscu zaznaczonym na mapie
stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. Trasa przebiega głównym szlakiem pieszym
(nawierzchnia asfaltowa, częściowo pokryta kostką betonową) wokół Jeziora Maltańskiego w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
1.3.Osoby wpisane na listę startową biegu zwane są w dalszej części regulaminu uczestnikami.
2.Warunki uczestnictwa, bezpieczeństwo
2.1. Uczestnikami biegu mogą być osoby urodzone w roku 2007 i starsze. Niepełnoletni mogą brać
udział w biegu pod warunkiem dostarczenia na minimum 30 minut przed zaplanowanym startem do
punktu akredytacji podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na udział w biegu
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu.
2.2. Udział w biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez aplikację na stronie
biegu www.lightrun.pl lub bezpośrednio przed biegiem zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej
części regulaminu.
2.3. Odpłatność za udział w biegu wynosi w przypadku dokonania przelewu w terminie do 30
czerwca 2019 godz. 23:59 wynosi 40 PLN (czterdzieści złotych), a po tym terminie 50 PLN
(pięćdziesiąt złotych).
2.4.Istnieje możliwość późniejszego dopisania uczestnika do listy startowej jednak jedynie za zgodą
Kierownika biegu w miejscu startu biegu (akredytacji) jednak nie później niż 20 minut przed
wyznaczonym terminem startu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości
uczestników dopuszczonych do biegu w dniu startu.
2.5.Uczestnicy mogą w czasie biegu używać jako części własnego stroju elementów
fluorescencyjnych, odblaskowych itp. Użycie elementów świecących zasilanych bateryjnie prądem
stałym jest dopuszczalne na własną odpowiedzialność uczestników, pod warunkiem, że użyte w tym

celu urządzenia ( „źródła światła”) posiadają niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowania w
otwartej przestrzeni.
Użycie wszystkich elementów fluorescencyjnych, odblaskowych i świecących przez uczestników
odbywa się na ich własną odpowiedzialność i organizator nie ponosi z tytułu ewentualnych szkód
wynikających z ich użycia żadnej odpowiedzialności.
Używanie jakichkolwiek elementów wykorzystujących otwarty ogień, a w szczególności pochodni,
rac i innych urządzeń pirotechnicznych jest zabronione, a ich ewentualne użycie skutkować będzie
wykluczeniem uczestnika, który dopuści się tego czynu.
3.Akredytacja, klasyfikacja
3.1. Uczestnicy po przebiegnięciu wyznaczonej trasy są sklasyfikowani na podstawie uzyskanych
czasów netto mierzonych za pomocą indywidualnych chipów i sprzętu firmy Chronotrack. Osobno
sklasyfikowane zostaną kobiety i mężczyźni.
3.2.Każdy uczestnik startuje z przypiętym do koszulki indywidualnym numerem startowym z
bezzwrotnym chipem pomiaru czasu. Numery startowe wraz z chipem pomiaru czasu uczestnicy
odbierają osobiście w miejscu Startu Biegu, w punkcie akredytacji zlokalizowanym na mecie toru
regatowego Malta po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazaniu
podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu zgodnie z załącznikiem
nr. 3 do niniejszego regulaminu. Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem SMS'a z uzyskanym
czasem oraz zajętym miejscem w biegu mogą ten wynik otrzymać po wcześniejszym poprawnym
podaniu numeru telefonu na indywidualnej karcie zgłoszenia zawodnika.
3.3.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami
dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu www.lightrun.pl oraz wpłatami
dokonanymi poprzez tę zakładkę.
3.4.Dyskwalifikacja uczestnika startującego w imprezie ENEA LIGHTRUN może mieć miejsce w
przypadku kiedy uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy (korzysta ze środków
transportu, biegnie „ na skróty” itp.) lub kiedy nie stawi się on na miejsce startu biegu 20 minut
przed wyznaczonym startem biegu oraz kiedy nie ukończy konkurencji w przewidzianym limicie
czasowym tzn. 90 minut.
3.5.Trasa biegu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także obserwowana przez
rozstawionych sędziów.
4.Postanowienia końcowe
4.1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym niezwłocznie
powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu www.lightrun.pl .

