
REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPIEJ DOPINGUJĄCEGO KIBICA

PODCZAS VII BIEGU PIASTOWSKIEGO
10 MAJA 2014 ROKU

1. Cel konkursu:

Celem jest: integracja środowiska kibiców biegania, propagowanie kulturalnego, głośnego

dopingu  sportowego  podczas  półmaratonu  –  VII  Biegu  Piastowskiego  z  zachowaniem

odpowiedniej atmosfery w rywalizacji sportowej.

2. Termin i miejsce:

a) termin: 10 maja 2014 roku, 

b) miejsce:  Stadion  Miejski  im.  Inowrocławskich  Olimpijczyków  przy  ul.

Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu.

3. Organizatorzy:

a) Miasto Inowrocław, 

b) Miasto i Gmina Kruszwica, 

c) Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Inowrocławiu,  który  prowadzi  biuro  zawodów

w  Hali  Widowiskowo  -  Sportowej  przy  al.  Niepodległości  4  w  Inowrocławiu,

tel. (52) 35 55 355, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, natomiast w dniu imprezy

na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego

2 w Inowrocławiu tel. (52) 35 39 170,

d) Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) w konkursie może wziąć udział  każdy kibic  chcący dopingować biegaczy podczas

VII Biegu Piastowskiego, w przypadku gdy jest niepełnoletni obowiązkowo powinien

posiadać zgodę rodzica, bądź opiekuna na udział w konkursie,

b) każdy  kibic  powinien  wyróżniać  się  oryginalnym  dopingiem  od  pozostałych

uczestników kibicowania oraz zachowywać się i prezentować doping w sposób głośny

i kulturalny,



c) kibic dopingujący powinien odróżniać się wyglądem i „ekwipunkiem” od pozostałej

publiczności.

5. Zasady konkursu:

a) zgłoszenia  do  konkursu  na  najlepiej  dopingującego  kibica  podczas  VII  Biegu

Piastowskiego należy przesyłać do dnia 6 maja 2014 roku na adres organizatora: 

b) Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Inowrocławiu,  al.  Niepodległości  4,  88–100

Inowrocław,  tel.  (52)  35  55  355  fax.  (52)  35  55  366,  e-mail:

marketing@osir.inowroclaw.pl  ,

c) organizator dopuszcza możliwość rejestracji indywidualnego kibica w dniu imprezy,

d) przed rozpoczęciem biegu osoby,  które zgłosiły się do dopingowania potwierdzają

swoją obecność przy stoliku spikera,

e) podczas  wbiegania  zawodników  na  metę  komisja  ds.  kibicowania  ocenia  doping

poszczególnych kibiców,

f) z  uwagi  na  prace  nad  budżetem  imprezy  nagrody  w  konkursie  zostaną  podane

do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2014 r., 

g) w  skład  komisji  wchodzą:  przedstawiciel  organizatora  VII  Biegu  Piastowskiego,

przedstawiciel  sponsora  fundującego  nagrody  dla  zwycięzców  oraz  przedstawiciel

komisji sędziowskiej.

6. Kryteria oceny:

a) głośność i intensywność dopingu – od 1 do 3 pkt,

b) hasła i piosenki kibica dopingującego – od 1 do 3 pkt,

c) strój i dodatkowe gadżety wspomagające doping – od 1 do 3 pkt.

7. Przepisy ogólne:

a) kibic dopingujący z największą liczbą punktów otrzymuje nagrodę główną,

b) nieprzestrzeganie  warunków  regulaminu  spowoduje  dyskwalifikację  kibica

indywidualnego,

c) organizator  zastrzega  sobie  możliwość  podjęcia  decyzji  o  nie  rozstrzygnięciu

konkursu w przypadku uczestnictwa jednego kibica,

d) organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  regulaminu  do  czasu  rozpoczęcia

konkursu.

Aktualizacja na dzień 30 kwietnia 2014 r.
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