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Regulamin
Bestseller Goleniów Athletics Park 2018

1. Organizator:1. Organizator:    

                        -  Gmina Goleniów;                        -  Gmina Goleniów;

                        -                          -  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie;Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie;

                        -  UKS Barnim Goleniów;                        -  UKS Barnim Goleniów;

2. Termin i miejsce:2. Termin i miejsce:        

                          -  20.06.2018r. (środa);                          -  20.06.2018r. (środa);

                          -  stadion miejski OSiR, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów;                          -  stadion miejski OSiR, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów;

                          -  17.00 zawody dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów;                          -  17.00 zawody dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów;

                          -  18.30 ceremonia otwarcia;                          -  18.30 ceremonia otwarcia;

                          -  18.50 konkurencje główne mitingu;                          -  18.50 konkurencje główne mitingu;

3. Planowane konkurencje: 3. Planowane konkurencje: 

1.1.  konkurencje  konkurencje GOLD LEVELGOLD LEVEL

- Bieg mężczyzn na 800m- Bieg mężczyzn na 800m

- Bieg kobiet na 800m- Bieg kobiet na 800m

- Bieg mężczyzn na 2000m z przeszkodami- Bieg mężczyzn na 2000m z przeszkodami

2.2. konkurencji konkurencji SILVER LEVELSILVER LEVEL

-  Bieg kobiet na 400m-  Bieg kobiet na 400m

-  Bieg kobiet na 400m przez płotki-  Bieg kobiet na 400m przez płotki

-  Bieg kobiet na 3000m z przeszkodami-  Bieg kobiet na 3000m z przeszkodami

-  Bieg mężczyzn na 400m przez płotki-  Bieg mężczyzn na 400m przez płotki

-  Rzut oszczepem mężczyzn-  Rzut oszczepem mężczyzn

3.3. konkurencji konkurencji BRONZE LEVELBRONZE LEVEL

- Bieg kobiet na 100m- Bieg kobiet na 100m

- Bieg mężczyzn na 100m- Bieg mężczyzn na 100m

- Skok o tyczce kobiet- Skok o tyczce kobiet

- Skok w dal mężczyzn- Skok w dal mężczyzn

- Rzut dyskiem kobiet i mężczyzn konkurencja drużynowa- Rzut dyskiem kobiet i mężczyzn konkurencja drużynowa



4.4. w ramach zawodów dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów:w ramach zawodów dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów:

1)1) sztafeta 8x50m rocznik 2007 i młodsi (4 dziewczynki +4 chłopców na zmianę);sztafeta 8x50m rocznik 2007 i młodsi (4 dziewczynki +4 chłopców na zmianę);

2)2) sztafeta 4x100m dziewcząt – roczniki 2005 - 2006;sztafeta 4x100m dziewcząt – roczniki 2005 - 2006;

3)3) sztafeta 4x100m chłopców – roczniki 2005 - 2006;sztafeta 4x100m chłopców – roczniki 2005 - 2006;

4)4) sztafeta  szwedzka 400m+300m+200m+100m dziewcząt – roczniki 2003-2004;sztafeta  szwedzka 400m+300m+200m+100m dziewcząt – roczniki 2003-2004;

5)5) sztafeta  szwedzka 400m+300m+200m+100m chłopców – roczniki 2003-2004;  sztafeta  szwedzka 400m+300m+200m+100m chłopców – roczniki 2003-2004;  

6)6) mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 3000m mężczyzn;mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 3000m mężczyzn;

7)7) mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 1000m kobiet;mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 1000m kobiet;

4. Warunki uczestnictwa: 4. Warunki uczestnictwa: 

- zawodnicy zaproszeni przez organizatora;- zawodnicy zaproszeni przez organizatora;

- zawodnicy posiadający minimum klasę mistrzowską;- zawodnicy posiadający minimum klasę mistrzowską;

- zawodnicy posiadający I kl. sportową, po uzyskaniu zgody organizatora;- zawodnicy posiadający I kl. sportową, po uzyskaniu zgody organizatora;

- zawodnicy zgłoszeni przez system zgłoszeń PZLA (DOMTEL) do dnia 14.06.2018r.,  - zawodnicy zgłoszeni przez system zgłoszeń PZLA (DOMTEL) do dnia 14.06.2018r.,  

  do godziny 20.00;  do godziny 20.00;

           -            - UWAGA! UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, wyboru osób Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, wyboru osób 

             startujących i liczby zawodników/czek w danej konkurencji oraz liczby rozgrywanych             startujących i liczby zawodników/czek w danej konkurencji oraz liczby rozgrywanych
             konkurencji.             konkurencji.

                          Listy zawodników zakwalifikowanych do zawodów ogłoszone będą w dniu Listy zawodników zakwalifikowanych do zawodów ogłoszone będą w dniu 

             16.06.2018r. na stronie mitingu GAP 2018  i  Domtel.             16.06.2018r. na stronie mitingu GAP 2018  i  Domtel.

5. Zasady finansowania:5. Zasady finansowania:

‐‐ Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.

‐‐ Koszty uczestnictwa zaproszonych zawodników pokrywa Organizator, Koszty uczestnictwa zaproszonych zawodników pokrywa Organizator, 

‐‐ Koszty  uczestnictwa pozostałych zawodników pokrywają kluby lub sami zawodnicy. Koszty  uczestnictwa pozostałych zawodników pokrywają kluby lub sami zawodnicy. 

‐‐ Opłata startowa 20zł, płatna podczas weryfikacji – nie dotyczy zawodników zaproszonychOpłata startowa 20zł, płatna podczas weryfikacji – nie dotyczy zawodników zaproszonych
przez Organizatora.przez Organizatora.

6. Nagrody:6. Nagrody:      

‐‐ Nagrody finansowe w głównych konkurencjach mitingu otrzymuje 3 pierwszych Nagrody finansowe w głównych konkurencjach mitingu otrzymuje 3 pierwszych 
zawodników.zawodników.

‐‐ Wysokość nagród finansowych w poszczególnych konkurencjach Organizator ogłosi w Wysokość nagród finansowych w poszczególnych konkurencjach Organizator ogłosi w 
późniejszym terminie.późniejszym terminie.

‐‐ Wszystkie nagrody finansowe zostaną wypłacone gotówką lub przelane na wskazane Wszystkie nagrody finansowe zostaną wypłacone gotówką lub przelane na wskazane 
przez zawodnika konto najpóźniej dzień po zakończeniu zawodów.przez zawodnika konto najpóźniej dzień po zakończeniu zawodów.

‐‐ Warunkiem wypłaty nagrody jest prawidłowo wypełniony formularz podatkowy do Warunkiem wypłaty nagrody jest prawidłowo wypełniony formularz podatkowy do 
wypłaty nagrody finansowej, który zawodnik otrzyma i wypełnia w biurze zawodów. wypłaty nagrody finansowej, który zawodnik otrzyma i wypełnia w biurze zawodów. 



Zawiera on wszystkie niezbędne informacje do wypłaty nagrody.Zawiera on wszystkie niezbędne informacje do wypłaty nagrody.

‐‐ Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek.Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek.

‐‐ Organizator zastrzega sobie prawo, do wypłacenia dodatkowych nagród uczestnikom Organizator zastrzega sobie prawo, do wypłacenia dodatkowych nagród uczestnikom 
GAP 2018, nie ujętych w regulaminie.GAP 2018, nie ujętych w regulaminie.

‐‐ W zawodach dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów nagrody rzeczowe, za W zawodach dla szkół gminy Goleniów i biegaczy amatorów nagrody rzeczowe, za 
zajęcie miejsc I-III.zajęcie miejsc I-III.

  

7. Biuro zawodów:7. Biuro zawodów:        

‐‐ Sekretariat OSiR w Goleniowie, ul. Sportowa 25.Sekretariat OSiR w Goleniowie, ul. Sportowa 25.

‐‐ Biuro czynne w dniu 19.06.2018 od godziny 8.00 do 20.00 oraz w dniu 20.06.2018 od Biuro czynne w dniu 19.06.2018 od godziny 8.00 do 20.00 oraz w dniu 20.06.2018 od 
godziny 8.00 do zakończenia zawodów.godziny 8.00 do zakończenia zawodów.

‐‐ Weryfikacja zawodników w dniu 19.06.2018 w holu hotelu JF Duet, ul. Maszewska 19, Weryfikacja zawodników w dniu 19.06.2018 w holu hotelu JF Duet, ul. Maszewska 19, 
72-100 Goleniów, w godzinach 10.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów 20.06.2018 od 72-100 Goleniów, w godzinach 10.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów 20.06.2018 od 
godziny 9.00 do 12.00.godziny 9.00 do 12.00.Od godziny 12.30 weryfikacja w biurze zawodów na stadionie Od godziny 12.30 weryfikacja w biurze zawodów na stadionie 
miejskim OSiR. miejskim OSiR. 

8. Noclegi:8. Noclegi:

‐‐ Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od dnia 19.06.2018 (obiad, kolacja), w dniu Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od dnia 19.06.2018 (obiad, kolacja), w dniu 
20.06.2018 (śniadanie, obiad, kolacja) oraz w dniu 21.06.2018 (śniadanie)  tylko 20.06.2018 (śniadanie, obiad, kolacja) oraz w dniu 21.06.2018 (śniadanie)  tylko 
zawodnikom zaproszonym, pod warunkiem potwierdzenia udziału do  dnia 13.06.2018r.zawodnikom zaproszonym, pod warunkiem potwierdzenia udziału do  dnia 13.06.2018r.

‐‐ Pozostali zawodnicy zamówienia na noclegi (z podziałem na kobiety i mężczyzn), Pozostali zawodnicy zamówienia na noclegi (z podziałem na kobiety i mężczyzn), 
powinni przesyłać na adres e-mail Organizatora: powinni przesyłać na adres e-mail Organizatora: osir@osir.goleniow.plosir@osir.goleniow.pl , w  , w 
nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018r. Noclegi w terminie: 19/20 czerwca oraz nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018r. Noclegi w terminie: 19/20 czerwca oraz 
20/21 czerwca. Opłaty i skierowania na noclegi i wyżywienie, w biurze zawodów przy 20/21 czerwca. Opłaty i skierowania na noclegi i wyżywienie, w biurze zawodów przy 
weryfikacji.weryfikacji.

9. Szatnie:9. Szatnie:

Szatnie dla zawodników znajdują się w hali OSiR przy ul. C.K. Norwida 1 (na przeciwko Szatnie dla zawodników znajdują się w hali OSiR przy ul. C.K. Norwida 1 (na przeciwko 
stadionu) oraz w budynku OSiR na stadionie.stadionu) oraz w budynku OSiR na stadionie.

10. Treningi na stadionie:10. Treningi na stadionie:

W dniu 19.06.2018 w godzinach 16.00 – 21.00 oraz w dniu 20.06.2018 w godzinach 10.00 – W dniu 19.06.2018 w godzinach 16.00 – 21.00 oraz w dniu 20.06.2018 w godzinach 10.00 – 
14.00.         14.00.         

                              

11. Inne: 11. Inne: 
‐‐ Zawodnicy startują w numerach startowych przydzielonych przez Organizatora.Zawodnicy startują w numerach startowych przydzielonych przez Organizatora.
‐‐ Do dekoracji zawodnicy wychodzą zgodnie z planem dekoracji, który zostanie Do dekoracji zawodnicy wychodzą zgodnie z planem dekoracji, który zostanie 

przedstawiony w dniu zawodów i z numerem startowym przyznanym przez Organizatoraprzedstawiony w dniu zawodów i z numerem startowym przyznanym przez Organizatora
i przypiętym na klatce piersiowej. Jest to warunkiem otrzymania nagrody.i przypiętym na klatce piersiowej. Jest to warunkiem otrzymania nagrody.

‐‐ Udział w BGAP 2018 w dniu 20.06.2018 jest jednoznaczny, z wyrażeniem zgody na Udział w BGAP 2018 w dniu 20.06.2018 jest jednoznaczny, z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów, w materiałach promocyjnych  wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów, w materiałach promocyjnych  
Sponsorów i Organizatora;Sponsorów i Organizatora;



‐‐ Zawody odbędą się zgodnie z przepisami: IAAF, EA, PZLA.Zawody odbędą się zgodnie z przepisami: IAAF, EA, PZLA.
‐‐ Wszyscy startujący w BGAP 2018 zawodnicy, powinni posiadać aktualne badania Wszyscy startujący w BGAP 2018 zawodnicy, powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie i startują na własną odpowiedzialność.lekarskie i startują na własną odpowiedzialność.
‐‐ Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zawodniku lub na Klubie, Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zawodniku lub na Klubie, 

który reprezentują.który reprezentują.
‐‐ Przed każdą konkurencją biegową zbiórka na bramce sędziowskiej 20’ przed startem, Przed każdą konkurencją biegową zbiórka na bramce sędziowskiej 20’ przed startem, 

przed konkurencjami technicznymi zbiórka 30’ przed startem.przed konkurencjami technicznymi zbiórka 30’ przed startem.
‐‐ Wszystkie sprawy sporne i organizacyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor Wszystkie sprawy sporne i organizacyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor 

BGAP 2018.BGAP 2018.

12. Kontakt:12. Kontakt:

- OSiR w Goleniowie: 72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25.- OSiR w Goleniowie: 72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25.

                                     - e-mail:                                      - e-mail: osir@osir.goleniow.plosir@osir.goleniow.pl

                                     - tel. +48914182104                                     - tel. +48914182104

                                     - tel. kom. +48601772170 (Jacek Kostrzeba)                                     - tel. kom. +48601772170 (Jacek Kostrzeba)

                                          

OrganizatorOrganizator


