Plan zabezpieczenia imprezy biegowej
pn. ,,ROCK RUN JAROCIN”

Jarocin, maj 2016r.
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Dane organizatora biegu:
Stowarzyszenie RockRun Jarocin
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
tel.: 600 269 623
mail: info@rockrun.pl

www.rockrun.pl

NIP: 617-22-05-926 | Regon: 361165773
Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Al. Niepodległości 5, 63-200 Jarocin
Nr konta: 39 8427 0009 0035 3685 2000 0001
Osoby wchodzące w skład zarządu organizatora biegu:
Robert Cieślak – Prezes Zarządu
Mateusz Boruta – Wiceprezes Zarządu

Termin biegu: 11 września 2016r.
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Trasa półmaratonu
Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.
Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz
Wilkowyja. W miejscowości Wilkowyja skręt w kierunku Łuszczanowa i dalej trasa wiedzie
w kierunku miejscowości Lisew. Po dotarciu do drogi Jarocin-Żerków, powrót trasą
bezpośrednio w kierunku Jarocina kolejno przez miejscowości Wilkowyja i Annapol.
Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do
miejscowości Annapol. Oznaczenie trasy w wybranych punktach. Bieg prawą stroną drogi,
zakaz przekraczania osi jezdni na odcinku Jarocin-Wilkowyja i z powrotem Wilkowyja Jarocin.
Na trasie w miejscowości Wilkowyja ( 4,2 km biegu oraz 17,0 km) oraz Łuszczanów ( 8,2 km
biegu), a także na trasie Żerków-Jarocin ( 13 km biegu), będą znajdować się punkty odżywcze.
Na trasie biegowej woda oraz napoje izotoniczne podawane będą w plastikowych kubeczkach.
Natomiast banany będą poprzecinane na pół. Przed i za każdym punktem odżywczym
znajdować będzie się strefa zrzutu śmieci. Wyrzucanie ich poza tą strefą jest zakazane i
karane będzie przez sędziów żółtą kartką.
Limit czasu biegu -3 godziny. Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.

Trasa biegu na 10 km.
Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.
Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz
Wilkowyja. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wilkowyja ( skręt w kierunku miejscowości
Łuszczanów ) nawrót.
Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do
miejscowości Annapol. Oznaczenie trasy w wybranych punktach. Bieg prawą stroną drogi,
zakaz przekraczania osi jezdni.
Limit czasu biegu -2 godziny. Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.
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Rysunek 1. Trasa biegu – półmaraton i bieg na 10 km.
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Zabezpieczenie trasy
Podział odcinków biegów na poszczególne jednostki OSP
Rysunek 2

Jednostki biorące udział w akcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP Jarocin (kolor niebieski)
OSP Wilkowyja (kolor czerwony)
OSP Łuszczanów (kolor żółty)
OSP Kadziak (kolor zielony)
OSP Radlin (kolor zielony)
OSP Tarce (kolor zielony)

Podział poszczególnych odcinków trasy na jednostki:
1. OSP Jarocin (kolor niebieski) – odcinek trasy biegu od startu przez
miejscowość Jarocin i Annapol do tablicy informacyjnej miejscowości
Wilkowyja.
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2. OSP Wilkowyja (kolor czerwony) – odcinek trasy od tablicy informacyjnej
miejscowości Wilkowyja (jadąc w kierunku od Jarocina) do tablicy
miejscowości Łuszczanów i do tablicy końca miejscowości Wilkowyja (jadąc w
kierunku Żerkowa)
3. OSP Łuszczanów (kolor żółty) – odcinek trasy od tablicy informacyjnej
miejscowości Łuszczanów (jadąc z Wilkowyi) przez Lisew do skrzyżowania
Żerków Lisew.
4. OSP Radlin, Kadziak i OSP Tarce (kolor zielony) – odcinek powrotny trasy od
skrzyżowania Żerków w kierunku Lisewa do tablicy informacyjnej
miejscowości Wilkowyja ( jadąc z kierunku Żerkowa)
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Jarocin
Rysunek 3. Trasa biegu - Jarocin

Skrzyżowanie nr 1 - ul. Waryńskiego/ ul. Sportowa/ wybieg ze stadionu - skrzyżowanie
zamknięte
- 3 strażaków OSP, w tym 1 kierujący ruchem
Parking przy ul. Sportowa 6 (Aquapark) - wolontariusze
Skrzyżowanie nr 2 - ul. Kasprzaka / ul. Sportowa – skrzyżowanie zamknięte
- 2 strażaków OSP
Skrzyżowanie nr 3 - Wjazd w ul. Sportową – ulica zamknięta
- wolontariusze
Skrzyżowanie nr 4 - ul. Żerkowska / ul. Św. Ducha
- osoba kierująca ruchem ( 2 strażaków OSP) + patrol Policji
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Skrzyżowanie nr 5 - ul. Żerkowska/ ul. Maratońska
- 4 strażaków OSP, w tym osoba kierująca ruchem,
Skrzyżowania nr 6,7,8 z ul. Żerkowską do miejscowości Annapol zamknięte (skrzyżowania
z ul. Harcerska, ul. Kusocińskiego i ul. Okrężna)
- 6 strażaków OSP

Razem funkcjonariusze na terenie Jarocina:
- 17 strażaków OSP, w tym 5 strażaków kierujących ruchem + 3 osobowy patrol ratownictwa
medycznego – OSP Jarocin
- patrol Policji

Miejscowość Annapol
Rysunek 4. Trasa biegu - Annapol

Zamknięte skrzyżowania z ul. Żerkowską w miejscowości Annapol tj.:
Skrzyżowanie nr 1 - ul. Lisia – 2 strażaków OSP - ulica zamknięta
Skrzyżowanie nr 2 -ul. Krucza, - ulica zamknięta
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Wjazd do ul. Wilczej – ulica zamknięta,
Skrzyżowanie nr 3 - ul. Sarnia, - ulica zamknięta
Skrzyżowanie nr 5 – ul. Leśna - ulica zamknięta
Skrzyżowanie nr 4 - ul. Żerkowska/ ul. Zajęcza – osoba kierująca ruchem (4 strażaków
OSP)
Razem funkcjonariusze na terenie Annapola:
- 4 strażaków OSP, w tym 1 strażak kierujący ruchem + 3 osobowy patrol ratownictwa
medycznego – OSP Jarocin

Miejscowość Wilkowyja
Rysunek 5. Trasa biegu – Wilkowyja

Skrzyżowanie nr 1 – wjazd za lasem ( po stronie lewej) w kierunku miejscowości Wilkowyja
– ulica zamknięta, 2 strażaków OSP
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Skrzyżowanie nr 2 - ul. Brandowskiego / ul. Powstańców Wlkp. – ulica zamknięta –
2 strażaków OSP,
Skrzyżowanie nr 3 - ul. Powstańców Wlkp. / ul. Piaskowa – ulica zamknięta – 2 strażaków
OSP
ul. Powstańców Wlkp. / Cmentarz – ulica zamknięta – 2 strażaków OSP
Skrzyżowanie nr 4 - ul. Powstańców Wlkp. / ul. Gorzeńskiego – osoba kierująca ruchem ( 3
strażaków OSP)
Skrzyżowanie nr 5 - ul. Powstańców Wlkp. / ul. Leśna w kierunku Łuszczanowa
- 2 strażników OSP
Skrzyżowanie ul. Powstańców Wlkp. / ul. Łąkowa – ulica zamknięta
Razem funkcjonariusze na terenie miejscowości Wilkowyja :
- 13 strażaków OSP, w tym 2 strażaków kierujący ruchem + 3 osobowy patrol ratownictwa
medycznego – OSP Wilkowyja
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Miejscowość Łuszczanów
Rysunek 6. Trasa biegu – Łuszczanów/Lisew

Skrzyżowanie nr 1 – ul. Długa / ul. Łąkowa – ulica zamknięta
Skrzyżowanie nr 2 – ul. Długa / ul. Mostowa - 2 strażaków OSP - w tym osoba kierująca
ruchem
Pozostałe ulice w miejscowości Łuszczanów krzyżujące się z ul. Długą – zamknięte.
Skrzyżowanie nr 3 - miejscowość Lisew ( w kierunku na Żerków i Kamień/Dobieszczyzna )
– skrzyżowanie zamknięte – 2 strażaków OSP
Skrzyżowanie nr 4 – droga powiatowa Jarocin – Żerków / droga w kierunku na Lisew –
skrzyżowanie zamknięte – 2 strażaków OSP i wcześniej w Żerkowie ul. Jarocińska rozwidlenie
Żerków do centrum i w kierunku Jarocina – patrol Policji z posterunku w Żerkowie.
Droga powiatowa na odcinku Żerków ( skręt w kierunku miejscowości Lisew) – do
miejscowości Wilkowyja droga zamknięta. Na trasie odcinka będzie znajdować się 8 strażaków
OSP, w tym 2 strażaków z uprawnieniami do kierowania ruchem + 3 osobowy patrol
ratownictwa medycznego.
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Razem funkcjonariusze na terenie miejscowości Łuszczanów/Lisew :
- 14 strażaków OSP, w tym 1 strażak kierujący ruchem + 3 osobowy patrol ratownictwa
medycznego – OSP Łuszczanów, OSP Kadziak, OSP Tarce

Ilość łączna strażaków OSP zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy:
- 48 strażaków OSP, w tym 9 strażaków z uprawnieniami do kierowania ruchem
drogowym,
- 4 zespoły 3 osobowe ( razem 12 osób) strażaków z uprawnieniami do udzielania
kwalifikowanej pomocy medycznej, rozstawione w miejscowości Jarocin,
Wilkowyja, Łuszczanów i na odcinku biegu z Żerkowa do miejscowości Wilkowyja.

Policja:
2 patrole Policji – Jarocin ( ul. Żerkowska/ ul. Sportowa), Żerków

Bieg na 21 km prowadzi oznakowany radiowóz Policji + motor policyjny bieg na
10 km

Służby medyczne
Jedna karetka pogotowia wraz z lekarzem w okolicy start/meta, dodatkowe służby
medyczne na trasie (karetka +kład) oraz 4 zespoły 3 osobowe strażaków
z uprawnieniami kwalifikowanej pomocy medycznej

Definicje i znaczenie pojęć:
Ulica zamknięta/ zamknięte skrzyżowanie – ustawione barierki i/lub przeciągnięta taśma
zamykająca przejazd.
Osoba kierująca ruchem drogowym – osoba mająca przeszkolenie i kwalifikacje do kierowania
ruchem drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia MSWiA z
dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123 poz. 840)
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Objazdy
Rysunek 7. Planowane objazdy

Kolor niebieski – trasa biegu
Kolor czerwony – planowane objazdy
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Planowane objazdy:
Z Jarocina do Żerkowa i z Żerkowa do Jarocina:
Objazd zachodni:
- objazd z Jarocina przez Mieszków ( droga krajowa nr 11) do miejscowości Radlin i
dalej do Żerkowa (trasa nr 1)
- objazd z Jarocina do Klęki ( krajowa droga nr 11) i z Klęki bezpośrednio do Żerkowa
(trasa nr 2),
Objazd wschodni:
- objazd z Jarocina przez Bachorzew i Lubinię Małą do miejscowości Sucha ( droga
wojewódzka 443), skręt na Dobieszczyzną i dalej przez Kamień do Żerkowa (trasa nr
3)
Z miejscowości Annapol:
- objazd z Annapola ulicą Zajęczą do ul. Św. Ducha w Jarocinie (droga wojewódzka nr
443), trasa nr 4
Z miejscowości Wilkowyja:
- objazd z Wilkowyi – wyjazd z miejscowości Wilkowyja – drogą w kierunku
miejscowości Bachorzew do drogi wojewódzkiej nr 443 (trasa nr 5),
- objazd z Wilkowyi – wyjazd z miejscowości Wilkowyja w kierunku miejscowości Radlin
i dalej w kierunku Żerkowa lub Mieszkowa (droga nr 11), trasa nr 6
- objazd z Wilkowyi – wyjazd z miejscowości Wilkowyja w kierunku miejscowości Tarce
(droga wojewódzka nr 443) i dalej w zależności od kierunku: droga do Jarocina lub przez
miejscowość Sucha i Dobieszczyzna do Żerkowa ( trasa nr 7)
Z miejscowości Łuszczanów:
- objazd z miejscowości Łuszczanów – wyjazd ul. Mostową w Łuszczanowie przez
miejscowość Kadziak do miejscowości Tarce (droga wojewódzka nr 443) – trasa nr 8
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Parkingi
Rysunek 8. Miejsca parkingowe

Kolor niebieski – trasa wyścigu

Lokalizacje parkingów:
1. Parking główny przy ul. Maratońskiej (teren festiwalu)
2. Parking na targowisku miejskim – ul. Do Zdroju
3. Parking przy ul. Św. Ducha (przy myjni samochodowej)
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Harmonogram imprezy
Niedziela 11/09/2016
08.00 -10.30 Wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
11.00 – Ceremonia otwarcia zawodów
11.00 – Rozpoczęcie imprez towarzyszących:
11.30 – Wspólna rozgrzewka – (płyta główna boiska)
12.15 – Start biegu (stadion)
12.50 – Finisz pierwszych biegaczy
15.15 – Finisz ostatnich biegaczy na dystansie półmaratonu
15.30 – Ceremonia wręczania nagród
16:00 – zakończenie zawodów
Po zakończeniu imprezy koncert.

Regulamin imprezy
I.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie RockRun Jarocin, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin,
tel.: 600 269 623 - Prezes Zarządu,
mail: info@rockrun.pl

II. CEL:
Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
Promocja Jarocina jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
Promocja powiatu Jarocińskiego w kraju i poza granicami.
Promocja idei zdrowego życia : „STOP DOPALACZOM”.
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III. TERMIN I MIEJSCE:

11.09.2016, Jarocin.
Godzina startu: 12.15.

Trasa półmaratonu:
Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.
Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz
Wilkowyja. W miejscowości Wilkowyja skręt w kierunku Łuszczanowa i dalej trasa wiedzie w kierunku
miejscowości Lisew. Po dotarciu do drogi Jarocin-Żerków, powrót trasą bezpośrednio w kierunku
Jarocina kolejno przez miejscowości Wilkowyja i Annapol.
Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do miejscowości
Annapol. Oznaczenie trasy co kilometr. Bieg prawą stroną drogi, zakaz przekraczania osi jezdni na
odcinku Jarocin-Wilkowyja i z powrotem Wilkowyja Jarocin.
Na trasie w miejscowości Wilkowyja ( 4,2 km biegu oraz 17,0 km) oraz Łuszczanów ( 8,2 km biegu), a
także na trasie Żerków-Jarocin ( 13 km biegu), będą znajdować się punkty odżywcze. Na trasie
biegowej woda oraz napoje izotoniczne podawane będą w plastikowych kubeczkach. Natomiast
banany będą poprzecinane na pół. Przed i za każdym punktem odżywczym znajdować będzie się
strefa zrzutu śmieci. Wyrzucanie ich poza tą strefą jest zakazane i karane będzie przez sędziów żółtą
kartką.
Limit czasu biegu -3 godziny.
Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.
Trasa biegu na 10 km.
Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin-Sport Sp. z o.o.
Trasa biegu wiedzie drogą powiatową w kierunku Żerkowa przez miejscowości Annapol oraz
Wilkowyja. Na skrzyżowaniu w miejscowości Wilkowyja ( skrzyżowanie dróg Jarocin-Żerków oraz
Wilkowyja – Łuszczanów – skręt w kierunku miejscowości Łuszczanów ) nawrót.
Trasa średnio ciężka z długim podbiegiem na odcinku z miejscowości Wilkowyja do miejscowości
Annapol. Oznaczenie trasy co kilometr. Bieg prawą stroną drogi, zakaz przekraczania osi jezdni.
Limit czasu biegu -2 godziny. Trasa zamknięta dla ruchu kołowego.
Po przekroczeniu linii mety na zawodników czeka suto zastawiona strefa finishera, obfitująca w
posiłki i napoje.
IV. UCZESTNICTWO:
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startują na
własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o
zdolności do biegu oraz do dnia 11.09.2016r. ukończą 18 lat.
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Dopuszcza się możliwość startu osób powyżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów.
Limit uczestników – 966 osób.
V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego www.rockrun.pl
VI. KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja generalna – miejsca od 1 do 3 dla kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km oraz
półmaratonu.
Kategorie wiekowe (dla miejsc od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach):
Mężczyźni bieg na 10 km i półmaraton:
M 18 ( od 18 lat do 29 lat)
M 30 (od 30 lat do 39 lat)
M 40 ( od 40 lat do 49 lat)
M 50 (od 50 lat do 59 lat)
M 60 (powyżej 60 lat)
Kobiety bieg na 10 km i półmaraton:
K 18 ( od 18 lat do 29 lat)
K 30 (od 30 lat do 39 lat)
K 40 ( od 40 lat do 49 lat)
K 50 (od 50 lat do 59 lat)
K 60 (powyżej 60 lat)
Kategorie wiekowe obowiązują w przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 osób z danej kategorii.
Nagrody nie dublują się. Oznacza to, że zawodnik nie może być dekorowany w klasyfikacji generalnej
i jednocześnie w kategoriach wiekowych. Wyjątek stanowią kategorie dodatkowe.
KLASYFIKACJE DODATKOWE:
Mistrzostwa służb mundurowych o Puchar Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie –
na dystansie półmaratonu (kobiety i mężczyźni)
Mistrzostwa służb mundurowych o Puchar Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – na
dystansie 10 km. (kobiety i mężczyźni)
Mistrzostwa pracowników samorządowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie –
na dystansie 10 km. (kobiety i mężczyźni)
Dla najlepszego Jarociniaka oraz Jarocinianki w biegu na dystansie półmaratonu.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
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O przypisaniu do danej kategorii decydują wyłącznie dane z formularza wpisowego do zawodów.
Organizator zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.
VII. POMIAR CZASU:
Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma PLUS TIMING za pomocą chipów umieszczonych w
numerze startowym. Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to
uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na klatce
piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.
Niewłaściwe zamocowanie numeru może spowodować nie klasyfikowanie zawodnika.
VIII. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie znajdować się w pomieszczeniach pod trybuną główną na obiekcie należącym
do Jarocin-Sport Sp. z o.o., bezpośrednio przed wejściem do Aquaparku – ul. Sportowa 6 w Jarocinie.
Godziny otwarcia:
Sobota 10/09/2016 – 10:00 – 19:00
Niedziela 11/09/2016 – 8:00 – 10:30
IX. OPŁATA STARTOWA:
Opłata za udział w imprezie uprawniająca do wejścia na Pasty party oraz udział w biegu , bez względu
na długość trasy biegu wynosi:
50 zł do dnia 30.04.2016r.
60 zł do dnia 31.07.2016r.
80 zł do dnia 31.08.2016r.
Od 01.09.2016r. do dnia zawodów 100 zł.
Opłatę można wnosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce Rejestracja.
Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.
W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w biegach z przyczyn uczestnika, opłata startowa
nie będzie zwrócona.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w biegu.
Nie ma możliwości zmiany wcześniej wybranego dystansu.
W przypadku rejestracji po dniu 31.08.2016r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu
startowego ( koszulka)
X. NAGRODY:
Mężczyźni – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 3 puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne.
Kobiety – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 3 puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne.
W kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 puchary oraz nagrody rzeczowe.
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W mistrzostwach służb mundurowych Powiatu Jarocińskiego puchar dla najlepszej kobiety i
najlepszego mężczyzny.
Dla najlepszego Jarociniaka i Jarocinianki puchary oraz nagrody rzeczowe lub pieniężne..
Wszyscy zawodnicy w ramach pakietu startowego otrzymają: numer startowy +agrafki, medal,
koszulkę, wodę, oraz bon na Pasta – Party.
Pasta party w sobotę 10.09.2016r. godz. 19.00 oraz w niedzielę 11.09.2016r. po biegu.
XI. NOCLEGI:
Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w Hotelu Jarota, bezpośrednio w sąsiedztwie startu i
mety. Na hasło „półmaraton” specjalna oferta dla uczestników biegu.
Rezerwacja pod nr tel. 511 353 378. ( www.hoteljarocin.pl/)
XII. RÓŻNE:
W przypadku dużego zainteresowania zawodami organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia
limitu startujących.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w
numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być
prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak
numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy
bez numeru startowego będą usuwani z trasy biegu przez sędziów.
Numer z chipem nie podlega zwrotowi.
Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu
przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników
przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani według czasu brutto liczonego od momentu
strzału startera.
Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej
(prasa, plakaty, foldery).
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie biegu.
Organizator biegu zapewnia szatnie, toalety, depozyt.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę ( wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu
uczestników).
Ostateczna interpretacja regulaminu RockRun Jarocin należy wyłącznie do organizatora biegu.
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