R E G U LA M I N
Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych
sezon 2018/2019
Cel:
•
•
•
•

popularyzacja biegów masowych
stworzenie zdrowej rywalizacji sportowej
realizacja kalendarza imprez sportowych
promocja Miasta i Gminy Gołdap

Organizatorzy:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
• Gołdapski Szkolny Związek Sportowy
Uczestnictwo i kat:
• BIEGI INTEGRACYJNE:
• uczniowie klas integracyjnych z orzeczeniem o niepełnosprawności tj. OSW, uczestnicy WTZ
i SDŚ - K1 – M1
SZKOŁY PODSTAWOWE:
• dziewczęta K2 i chłopcy M2 rocznik 2011 – 2010
• dziewczęta K3 i chłopcy M3 rocznik 2009 – 2008
• dziewczęta K4 i chłopcy M4 rocznik 2007 – 2006
• dziewczęta K5 i chłopcy M5 rocznik 2005 – 2004
SZKOŁY GIMNAZJALNE:
• dziewczęta K6 i chłopcy M6 rocznik 2003
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
• dziewczęta K7 i chłopcy M7 rocznik 2002 – 2000
OPEN: K i M 1999 i st. - klasyfikacja OPEN nagradzana po IV rzutach GLBP.
SENIORZY:
• kobiety K8 i mężczyźni M8 rocznik (do 39 lat)

MASTERS:
• kobiety K9 i mężczyźni M9 ( 40 lat i st.)
„miejsca na podium nie dublują się”
Terminy i miejsce zawodów:
• wrzesień 2018 – I rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych (Sprawdzian przed Crossem)
• wrzesień 2018 – II rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych
• październik 2018 – III rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych
• kwiecień 2019 – IV rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych
Punktacja do Ligi Biegów:
• punktacja wg klucza: za I miejsce 23 pkt., za II -21, III-19, IV-17, V-16, (...) za XX 1 pkt.
• do końcowej klasyfikacji indywidualnej będą liczyły się trzy najlepsze wyniki z czterech
rzutów
Nagrody:
• uczestnicy zawodów za miejsca I, II i III podczas każdej edycji ligi otrzymają pamiątkowe
dyplomy
• po zakończeniu ligi najlepszych trzech zawodników w klasyfikacji generalnej z każdej
kategorii wiekowej otrzyma trofea sportowe. W kat. OPEN nagrody rzeczowe w końcowej
klasyfikacji
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że: 1) Administratorem Danych
Osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców Zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap. 2) Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl 3) Uczestnicy Zawodów
przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto), wiek (rocznik),
nazwa szkoły lub klubu oraz wizerunek. 4) Uczestnicy Zawodów przyjmują do wiadomości, że
podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne
do udziału w Zawodach. 5) Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Zawodów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z
realizacją Zawodów i zadań statutowych, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także w celach marketingowych i
promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 6) Uczestnik przystępując do Zawodów wyraża nieodpłatną
zgodę na publikację swoich danych osobowych, w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na
potrzeby przeprowadzenia Zawodów, w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do
zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora. 7) Dane osobowe Uczestników, będą
przetwarzane i używane przy zachowaniu zasad obowiązującego prawa. 8) Osoby małoletnie (które
nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Zawodach powinny posiadać zgodę rodziców bądź

prawnych opiekunów na udział dziecka w Zawodach. 9) Dane osobowe Uczestników Zawodów (wraz
z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać przekazane mediom (w szczególności lokalnym),
współorganizatorom, sponsorom, z zastrzeżeniem ust. 6. 10) Każdemu Uczestnikowi przysługuje
prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11) Organizator Zawodów zapewnia poufność
danych osobowych Uczestników (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9).
Sprawy różne:
• młodzież szkół podstawowych startuje bez kolców LA
• zawodnicy klasyfikowani będą w danej kategorii pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 3
osób
• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu poszczególnych startów bez podania
przyczyny.
• sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów
• organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w
sytuacjach spornych
• wyniki rzutów GLBP i ogólnej klasyfikacji będą dostępne na stronie internetowej
www.osirgoldap.pl

