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Regulamin 

 

TUMSKA DYCHA 

 

1. Cel. 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy wypoczynku. 

 Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 Promocja pięknych nadwiślańskich zakątków w Płocku. 

 

2. Organizator. 

Miejski Uczniowski Klub Sportowy w Płocku. 

 

3. Termin i miejsce. 

22.10.2017 r. – godz. 11.00 (niedziela) 

Płock, start i meta zlokalizowane na Starym Rynku.  

Biuro zawodów mieści się w budynku przy ulicy Małachowskiego 1 

 

4. Program minutowy biegu. 

08.00 otwarcie biura zawodów 

10.00 zamknięcie list startowych 

10.15 start do biegu krasnala 

10.30 rozgrzewka 

11.00 start do biegu głównego 

13.00 zamkniecie trasy biegu 

13.30 dekoracja 

14.00 zakończenie 

 

5. Trasa. 

Z uwagi na roboty drogowe  i konieczność zmiany trasy bieg odbędzie się na dystansie  zbliżonym  do 8 kilometrów. 

 

a. Bieg Główny: START Stary Rynek – Kazimierza Wielkiego – Parowa (1 pętla na terenie 

Miejskiego Kąpieliska Sobótka) – Parowa – Kazimierza Wielkiego – Stary Rynek 

META. 
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6. Zgłoszenia. 

a. Limit zawodników wynosi 500 osób. 

b. Zgłoszenia do Biegu Głównego  przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie internetowej http://zapisy.domtel-sport.pl/domtel-op5.pl.html lub 

www.dycha.muksplock.pl (zakładka zgłoszenia) od dnia 25.09.2017 r. do dnia 18.10.2017 

r. lub osobiście w Biurze Zawodów czynnym w dniu 21.10.2017 r. w godzinach 17:00 – 

20:00 i  22.10.2017 r. w godzinach 08:00 – 10:00. 

c. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza 

zgłoszenia oraz dokonanie opłaty startowej (potwierdzenie przelewu). 

d. Zawodnik który w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa (zgłoszenie 

internetowe) do biegu nie dokona wpłaty opłaty startowej może zostać usunięty z listy 

startowej. Zgodnie z treścią  pkt. 6 c. za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza 

wraz z opłatą startową.  

e. W ramach zgłoszenia do Biegu Głównego jego uczestnik otrzymuje (pod 

warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem): 

 ciepły posiłek i wodę po ukończeniu biegu, 

 koszulkę pamiątkową 

 medal pamiątkowy  

 

7. Opłata startowa* 

a. 35 zł - przedpłata na konto do dnia 09.10.2017 r. przelew z dopiskiem: 

OPŁATA STARTOWA – TUMSKA DYCHA 2017 – IMIĘ NAZWISKO 

b. 50 zł - przedpłata na konto od dnia 09.10.2017 r. .do dnia 18.10.2017 r. przelew z 

dopiskiem: OPŁATA STARTOWA – TUMSKA DYCHA 2017 – IMIĘ NAZWISKO 

c. 80 zł – po 18.10.2017 r. w biurze zawodów. 

 

*decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora. 

 

Dane do przelewu: 

 

MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PŁOCK" 

ul. Sportowa 3 

09-402 Płock 

NIP 774-273-71-71 

72 2030 0045 1110 0000 0264 9140 

 

 

 

 

 

 

 

http://zapisy.domtel-sport.pl/domtel-op5.pl.html
http://www.dycha.muksplock.pl/
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8. Uczestnictwo. 

a. W  Biegu Głównym  prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby 

niepełnoletnie startujące w biegu głównym, zobowiązane są do przedstawienia pisemnej 

zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. 

b. Organizator ustala limit startujących w Biegu Głównym na 500 osób. O dopuszczeniu do 

biegu decyduje kolejność zgłoszeń według punktu 6 niniejszego regulaminu.  

c. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Głównym muszą poddać się weryfikacji w Biurze 

Zawodów 21 października w godzinach 17:00 – 20:00 lub w dniu zawodów w godz. od 

8.00 do 10.00 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze 

zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do 

weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 

przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu 

podpisanego własnoręcznie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w 

dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). Po tych 

czynnościach zawodnik otrzyma chip. 

d. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i 

nieodwołalne. 

e. Sędzia Główny i Dyrektor Biura mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie 

pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych. 

f. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator 

nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w biegu Tumska Dycha, zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

g. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA. 

h. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą elektronicznych 

chipów. Zawodnicy są zobowiązani do zwrócenia chipa na mecie po ukończeniu biegu. 

Osoby, które nie oddadzą chipa nie będą klasyfikowane. 

i. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do 

jego przestrzegania. 

j. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

biegu. 

k. Organizator przewiduje 2 godzinny limit czasowy na pokonanie trasy, każdy zawodnik po 

upływie limitu zobowiązany jest opuścić trasę biegu.  
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9. Klasyfikacje Biegu  

a. generalna kobiet (sześć pierwszych zawodniczek ), 

 

b. generalna mężczyzn (sześciu pierwszych zawodników ), 

 

c. kategoria niepełnosprawnych (trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze 

zawodniczki), 

 

d. klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn: 

 do 25 lat, 

 26-35 lat, 

 36-45 lat, 

 46-55 lat, 

 56-65 lat, 

 powyżej 65. 

 

e. najstarszy uczestnik 

 

f. klasyfikacja Płocczan* (kobiet i mężczyzn) 

* Płocczanin – osoba zameldowana w Płocku – na stałe lub tymczasowo: potwierdzenie stanowi dokument 

pozwalający potwierdzić miejsce zamieszkania lub wypełnione oświadczenie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za oświadczanie nieprawdziwych informacji. Zawodnik zobowiązany jest do oznaczenia 

odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym. 

 

g. klasyfikacja zespołowa* 

*Zespół –składa się  z 4 osób, w skład zespołu musi wchodzić co najmniej jedna kobieta oraz co najmniej 

jedna osoba powyżej 50-tego roku życia. Zespół zobowiązany jest do oznaczenia odpowiedniej rubryki w 

formularzu zgłoszeniowym. Wszyscy członkowie oznaczają jednolitą nazwę zespołu w formularzu. Podstawą 

klasyfikacji zespołowej będzie suma czasów wszystkich członków zespołu. Do klasyfikacji wymagane jest 

ukończenie biegu przez każdego członka zespołu. 

 

h. klasyfikacja rodzinna* 

* Drużyna rodzinna – składa się  z 3 osób spokrewnionych w bezpośredniej linii tj. dziadkowie, rodzice, 

dzieci, wnuki. W skład zespołu musi wchodzić co najmniej jedna kobieta, oraz co najmniej jedna osoba 

poniżej 18 roku życia. Do klasyfikacji wymagane jest ukończenie biegu przez każdego członka drużyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miejski Uczniowski Klub Sportowy 
M U K S  PŁOCK 
sekcja Lekkiej Atletyki 
09-402 Płock, ul. Sportowa 3 

 
 

 
www.muksplock.pl 

 

10. Nagrody. 

Uwaga !!! nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowej nie mogą się dublować. Klasyfikacje zespołowe i 

rodzinna mogą dublować się z kategoriami generalnymi, wiekowymi i Płocczan. 

 

a. w  Biegu Głównym w klasyfikacji generalnej mężczyzn: 

 I – VI miejsce nagrody rzeczowe lub finansowe 

 

b. w Biegu Głównym w klasyfikacji generalnej kobiet: 

 I –VI  miejsce nagrody rzeczowe lub finansowe 

 

c. w Biegu Głównym w klasyfikacji niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn: 

 I – III miejsce nagrody rzeczowe 

 

d. w Biegu Głównym w klasyfikacji kobiet i mężczyzn nagrodę otrzymuje zawodnik, który 

zajmie miejsca I-III, w kategorii: 

 do 25 lat, 

 26-35 lat, 

 36-45 lat, 

 46-55 lat, 

 56-65 lat, 

 powyżej 65. 

 

e. w Biegu Głównym najstarszy uczestnik biegu. 

 

f. w Biegu Głównym w klasyfikacji kobiet i mężczyzn– Płocczan: 

 I – III miejsce nagrody rzeczowe 

 

h. klasyfikacja zespołowa 

 I – III zespoły nagrody rzeczowe lub puchar 

 

i. klasyfikacja rodzinna 

 I – III drużyny rodzinne nagrody rzeczowe lub puchar 
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11. Postanowienia końcowe. 

a. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z  

przodu na klatce piersiowej. 

c. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

d. Zawodnicy wyrażają  zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

e. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu 

biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

f. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są 

ostateczne i niepodważalne. 

g. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany 

jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 

DYREKTOR BIEGU:                                                                          SĘDZIA GŁÓWNY: 

Jacek Koziński                                            Maciej Dobrzeniak 


