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REGULAMIN BIEGU 

„BARTOSZYCKA DYCHA BRZEGIEM ŁYNY” 
 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja sportu i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej. 

2. Promocja miasta i regionu. 

3. Integracja środowiska biegaczy. 

II. ORGANIZATORZY, PATRONAT I PARTNERZY 

1. Organizatorzy: 

 Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka” Bartoszyce, 

 Urząd Miasta Bartoszyce . 

2. Patronat:    

 Ministerstwo Sportu i Turystyki,                                    

 Burmistrz Miasta Bartoszyce, 

 Poseł na Sejm RP Adam Ołdakowski.                       

 Patronat medialny: "Goniec Bartoszycki”, "TV Bart-Sat" 

3. Partnerzy: 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bartoszycach, 

 Bartoszycka Grupa Biegowa "Endorfiny". 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Bieg rozegrany zostanie w dniu 24 czerwca 2018 r (niedziela). 

2. Start biegu głównego o godz.11.00. 

3. Start biegu dzieci i młodzieży godz. 13.00 (regulamin poniżej) 

4. Centrum zawodów – Stadion Miejski im. K. Górskiego ul. Sportowa. 
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5. Biuro zawodów czynne w godzinach 8.00 – 10.30 

IV. DYSTANS I TRASA BIEGU 

1. Dystans biegu głównego wynosi 10 km (trasa nieatestowana) i przebiega po nawierzchni 

asfaltowej. Start i meta biegu usytuowane są na Stadionie Miejskim ul. Sportowa  

2. Trasa biegu prowadzi ulicami: Sportowa, Żeromskiego, droga w kierunku  

Wyrwilt - nawrót- Żeromskiego, Moniuszki, Nowowiejskiego, Żeromskiego, Sportowa 

3. Trasa oznaczona tablicami dystansowymi co 1 km 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu za 

pomocą formularza zgłoszeniowego (elektronicznie) lub w biurze zawodów (przed biegiem)  

wniesie opłatę startową,  podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 

świadomości zagrożeń wynikających ze startu oraz  udziale w biegu na własną 

odpowiedzialność. 

2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne osoby 

3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie uzyskali pełnoletniości) muszą 

posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem 

dopuszczenia do startu takiego zawodnika jest obecność rodzica/prawnego opiekuna  

z dowodem osobistym w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów. 

4. W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych  

i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu - o ile takowych nie posiadają. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oraz promowania zawodów. 

6. Ustala się limit czasu na pokonanie dystansu 1godz.30min. Jeżeli zawodnik nie ukończy 

biegu w limicie, zobowiązany jest do zejścia z trasy. 

7. O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje kolejność przekroczenia linii mety. 

8. Odebranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

VI. KATEGORIE: 

1. Generalna (open) kobiet i mężczyzn. 

Wiekowe kobiet i mężczyzn: 

Mężczyźni: 

M16 mężczyźni 16 - 19 lat  

M20 mężczyźni 20 - 29 lat  

M30 mężczyźni 30 - 39 lat  

M40 mężczyźni 40 - 49 lat  

M50 mężczyźni 50 - 59 lat  
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M60 mężczyźni 60 - 69 lat  

M70+ mężczyźni 70 lat i powyżej 

 

Kobiety: 

K16 kobiety 16 - 19 lat  

K20 kobiety 20 - 29 lat  

K30 kobiety 30 - 39 lat  

K40 kobiety 40 - 49 lat  

K50 kobiety 50 - 59 lat  

K60 +kobiety 60 lat i powyżej 

(o przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia) 

2. Najlepszy Bartoszyczanin i Bartoszyczanka (bez podziału na kategorie wiekowe), 

3. Najlepszy zawodnik i zawodniczka służb mundurowych, 

4. Najstarszy uczestnik i uczestniczka biegu, 

5. Najlepsza drużyna. 

Drużynę tworzą 4 osoby, w tym obowiązkowo jedna kobieta, startujące pod jednolitą nazwą.  

O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów otrzymanych za 

poszczególne lokaty według klucza: za I miejsce 1pkt , za II miejsce 2 pkt.…., za 5 miejsce 5pkt. 

itd. Wygrywa zespół z najmniejszą sumą punktów. W przypadku tej samej ilości punktów  

o wyższej lokacie decyduje miejsce kobiety. Panie punktują za miejsca w klasyfikacji kobiet, 

panowie - mężczyzn.                                                            

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia do dnia 17.06.2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy firmy Domtel. 

2. Po wykonaniu zgłoszenia, zgłaszający otrzyma potwierdzenie na adres e-mail  

lub sms-em 

3. Nazwisko zgłaszającego pojawi się na liście uczestników dopiero po zarejestrowaniu opłaty 

startowej. 

4. Organizator ustala limit zgłoszeń elektronicznych na 250 osób 

5. Zgłoszenia można dokonać także przed biegiem w Biurze Zawodów w godz. 8:00-10:30  

w miarę posiadanych wolnych miejsc 

6. Opłata startowa wpłacona do dnia 17.06.2018 r. decyduje data wpływu na konto - wynosi 

40,00zł.                                                                                         

7. Opłata wnoszona w Biurze Zawodów wynosi 50,00zł - organizator nie gwarantuje otrzymania 

pełnego pakietu startowego 
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8. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii najlepszy Bartoszyczanin/ka należy  

to zaznaczyć przy zgłoszeniu 

9. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii służb mundurowych należy to zaznaczyć przy 

zgłoszeniu 

10. Zgłoszenia drużyn dokonujemy przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub w biurze 

zawodów w dniu startu. 

11. W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy, w którego skład wchodzą: numer 

startowy, agrafki, koszulka techniczna, woda, materiały promocyjne. 

 

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

 za miejsca (open) I-III nagrody finansowe:  

I msc. - 500zł., II msc. - 300zł, III msc. - 200zł i puchary.  

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych i specjalnych 

 za miejsca I-III w kategoriach wiekowych - statuetki. 

 za miejsca I-III w klasyfikacji Najlepszy Bartoszyczanin i Bartoszyczanka  - puchary 

 za miejsca I-III w klasyfikacji służb mundurowych - puchary 

 za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej - puchary 

3. Najstarszy uczestnik i uczestniczka biegu - statuetka 

 Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. 

 Nagrody w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych nie dublują się. 

 Wśród uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody (obecność w czasie losowania 

obowiązkowa). 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy oraz poleceń służb 

porządkowo-ochronnych ,medycznych i kierownictwa zawodów. 

 Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na 

wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem 

zawodnika/zawodniczki w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie 

przez uczestnika/uczestniczkę. 

 Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy zaginione w trakcie imprezy i inne szkody 

nie wynikające z winy organizatora. 

 Koszty uczestnictwa w imprezie ponosi startujący, a koszty organizacyjne organizator. 

 Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu oraz pomoc medyczną. Lekarz 

zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu. 
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 Organizator zapewnia napoje na trasie (woda - 5 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po 

biegu. 

 WC  i szatnie dostępne w centrum zawodów. 

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane  

z przodu koszulki. Numer posiada chip umożliwiający pomiar czasu jego uszkodzenie może 

skutkować niemożliwością sklasyfikowania zawodnika na mecie. 

 Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego. 

 Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej w biurze zawodów. 

 Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika 

zawodów jest decyzją ostateczną. 

 Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym. Zawodnicy są zobowiązani  

do biegu prawą stroną jezdni i zachowania szczególnej ostrożności.  

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.                              

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 Uczestnicy biegu proszeni są o wystartowanie w koszulkach organizatora otrzymanych z 

pakietem startowym.  

 W sprawach związanych z zawodami można kontaktować się z:  

p. Daria Bandura (Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji) - pod nr tel. 883 288 889  

p. Mirosław Figat (USK Jedynka Bartoszyce) pod nr tel. 506 557 028. 

 

REGULAMIN BIEGU TOWARZYSZĄCEGO  
DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

I. Termin, miejsce, dystans 

 24.06.2018 r. (niedziela) godz.13.00 (po biegu głównym), 

 Stadion Miejski ul. Sportowa,  

 Dystans: 800m dziewczęta i chłopcy. 

II. Zapisy 

1. Zapisy możliwe będą poprzez formularz elektroniczny Domtel lub bezpośrednio w biurze 

zawodów. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Organizator ustala limit startujących na 150 osób, 

2. Dzieci i młodzież nie wnoszą opłaty startowej, 
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3. Uczestnicy biegu wraz z rodzicami/opiekunami zobowiązani są do zgłoszenia się  

w biurze zawodów w celu odebrania numeru startowego z chipem do pomiaru czasu  

i podpisania stosownego oświadczenia, 

4. Za startujących odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, 

5. Uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                   

-  rodzice lub opiekunowie prawni  oświadczają, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby 

ich dziecko uczestniczyło w w/w zawodach sportowych. Wyrażają zgodę na podejmowanie 

decyzji przez organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia  

i życia dziecka.                         

6. Wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 

organizatorów zawodów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji imprezy. 

7. Klasyfikacje i nagrody: 

 rocznik 2008 i młodsi (dziewczęta i chłopcy) 

 rocznik 2005-2007 (dziewczęta i chłopcy) 

 rocznik 2002-2004 (dziewczęta i chłopcy) 

8. Po biegu na wskazany adres e-mail lub numer telefonu uczestnik otrzyma informację  

o uzyskanym czasie i zajętym miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nie przewidujmy 

dodatkowych nagród dla zwycięzców. 

9. Każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal, wodę, materiały promocyjne. 

10. Wśród uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. 

11. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla dzieci 

(miasteczko dziecięce, „Lekkoatletyka dla każdego” i wiele innych). 

12. Odebranie numeru startowego przez rodzica/opiekuna jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

13. Osoby do kontaktu: 

- p. Daria Bandura (Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji) - pod nr tel. 728-962-383 

- p. Mirosław Figat (USK Jedynka Bartoszyce) pod nr tel. 506 557 028. 


