Regulamin wyzwania piwnego –
Złocista Mila 2019
1. Terminy
– 2. czerwca (niedziela), godz. 16:30
– 24. sierpnia (sobota), godz. 16:30
– Dokładny harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.zlocistamila.pl oraz na fanpage’u Złocista Mila
na dwa dni przed przez imprezą.
2. Miejsce
– Toruńska Akademia Jazdy, 87-100 Toruń (boczny obiekt, szczegóły dojazdu zostaną opublikowane na stronie
www.zlocistamila.pl oraz na fanpage’u Złocista Mila),
– Rywalizacja przebiegać będzie na pętli o długości 400m, którą uczestnicy pokonają czterokrotnie (wraz z 9m
dobiegiem)
3. Cel imprezy
– Wyzwanie ma charakter towarzyskiej imprezy zamkniętej z elementem rywalizacji na dystansie 1609m. Na
terenie obiektu znajdować się mogą jedynie osoby będące uczestnikami imprezy.
– W trakcie trwania imprezy zabrania się obecności osób niepełnoletnich.
4. Biuro Zawodów
– Biuro Zawodów znajdować się będzie bezpośrednio w okolicach startu/mety.
– Rozpoczęcie pracy biura - 30 minut przed startem pierwszej serii
5. Trasa
– Dystans Złocistej Mili składać się będzie z okrążeń o łącznej długości 1609m
6. Klasyfikacja
– Light Mile (pojemność ok. 0,33l, piwo bezalkoholowe) – w seriach po maks. 25 uczestników.
– Classic Mile (pojemność ok. 0,33l, min. 5% zawartości alkoholu) – w seriach po maks. 25 uczestników.
– Classic Team Mile (pojemność ok. 0,33l, min. 5% zawartości alkoholu) – w seriach po maks. 20 sztafet.
– Hardcore Team Mile (pojemność ok. 0,5l, min. 5% zawartości alkoholu) – w seriach po maks. 20 sztafet.
- W przypadku małej ilości zgłoszeń istnieje możliwość połączenia kategorii,
7. Zasady uczestnictwa
– W rywalizacji Złocista Mila może wystartować każdy, kto ukończył 18 rok życia i przy odbiorze pakietu
startowego okaże dowód osobisty i podpisze oświadczenie, że bierze udział w imprezie na własną
odpowiedzialność.

8. Zapisy
– Prowadzone będą przez firmę STS-Timing (link do zapisów zostanie podany na stronie www.zlocistamila.pl oraz
na stronie na facebooku)
– Zapisy elektroniczne zamknięte zostaną na cztery dni przed imprezą (godz. 23:59)
– W przypadku gdy limit uczestników nie zostanie osiągnięty, organizator może umożliwić zapisy w dniu imprezy.
Informacja zostanie podana na stronie www.zlocistamila.pl oraz na stronie na facebooku.
9. Limit uczestników
– Light Mile – 25,
– Classic Mile - 100 (maksymalnie cztery serie po 25 uczestników),
– Classic Team Mile - 20,
– Hardcore Team Mile – 20,
– Istnieje możliwość zwiększenia limitu uczestników,
10. Opłata startowa
– Classic Mile – 40 zł,,
– Light Mile – 40 zł,
– Classic Team Mile – 100 zł,
– Hardcore Team Mile – 100 zł.
11. Pakiet startowy
– Numer startowy, elektroniczny chip, agrafki, odpowiedni zapas piwa,
12. Klasyfikacja i Nagrody
– Dla każdego z wyzwań – nagrody dla trzech najlepszych Kobiet oraz Mężczyzn Light Mile.
– Dla każdego z wyzwań – nagrody dla trzech najlepszych Kobiet oraz Mężczyzn Classic Mile.
– Dla każdego z wyzwań – nagrody dla trzech najlepszych Drużyn Classic Team Mile.
– Dla każdego z wyzwań – nagrody dla trzech najlepszych Drużyn Hardcore Team Mile.
– Dla każdego z wyzwań – dla wszystkich uczestników pamiątkowa nagroda.
13. Zasady klasyfikacji
– Sklasyfikowanym w wyzwaniu będzie każdy uczestnik, który przekroczy linię mety nie naruszając zasad
rywalizacji Beer Mile (szczegóły: www.zlocistamila.pl/zlocista-mila-2017-zlote-zasady-rywalizacji).
– W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, przewidziane zostaną kary minutowe dla uczestników,
które zostaną dodane do wyniku uzyskanego na mecie.
14. Pomiar czasu
– Ręczny pomiar czasu (istnieje możliwość wprowadzenia elektronicznego pomiaru czasu w przypadku dużej
ilości zgłoszeń).
– Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 24 godziny po imprezie.
15. Limit czasu
– Dla każdej z serii – 20 minut.
16. Zasady rywalizacji
– Rywalizacja odbywa się zgodnie z zasadami BeerMile międzynarodowego zrzeszenia, które stało się inspiracją
do stworzenia cyklu Złocista Mila.
– Uczestnicy rywalizują na dystansie składającym się z okrążeń. Każde z nich rozpoczynają spożyciem
odpowiedniej ilości piwa (pierwsze spożycie następuje w momencie startu). Nie dopuszcza się opuszczenia
specjalnej strefy przed zakończeniem konsumpcji.
– Piwa w puszce bądź butelce, zostaną przygotowane przez organizatora – nie dopuszcza się spożywania
własnych napojów.
– Po spożyciu należy odłożyć puszkę bądź butelkę w bezpiecznym miejscu, nie stwarzając zagrożenia dla rywali.
– W celu weryfikacji pełnego spożycia, po jego zakończeniu należy przechylić puszkę bądź butelkę do góry nogami
nad głową.
– W przypadku wymiotów przez zawodnika, nalicza się karę w postaci jednego okrążenia (kolejne wymioty nie
skutkują naliczeniem dodatkowych okrążeń).

17. Postanowienia końcowe
– Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
– Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
– Powyższy regulamin jest interpretacją organizatora i zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
– Picie piwa odbędzie się w specjalnie do tego przeznaczonej strefie (wynajęty teren prywatny).
– Spożywanie piwa w nieprzeznaczonych do tego strefach skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.
– Na mocy Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zagrożone karą mandatu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w Złocistej Mili na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania.
– Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety,
magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie
jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji
bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Złocistej Mili.
Organizatorzy Złocistej Mili

