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REGULAMIN 
47. BIEGU WESTERPLATTE  

(Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obro ńców Wybrze Ŝa ’39) 
 

który odbędzie się 5 września 2009  roku w Gdańsku. 
 
I. Cel:  
1. Uczczenie 70. rocznicy obrony polskiego wybrzeŜa we wrześniu 1939 roku. 
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 
II. Patronat:  
Honorowy patronat nad biegiem objął Prezydent Miasta Gda ńska. 
 
III. Organizatorzy:  

 
 
 
 
 
 
 

1. Radio Gda ńsk 
2. Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Gda ńsku - www.mosir.gda.pl, e-mail: sport@mosir.gda.pl  
 
IV. Czas i miejsce:  
Bieg zostanie przeprowadzony na atestowanej przez PZLA 10 km. trasie. Start nastąpi na Westerplatte, meta na 
ulicy Długi Targ, nieopodal fontanny Neptuna. 
Zbiórka uczestników biegu na jego mecie 5 września 2009 roku w godz. 800 - 900 skąd zawodnicy o godz. 930 
zostaną przewiezieni autokarem na miejsce startu. 
 
V. Uczestnictwo:  
W 47. Biegu Westerplatte (Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Obrońców WybrzeŜa ’39) moŜe wystartować 
kaŜdy, kto do dnia 5 września 2009 roku ukończył 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na 
start. O przynaleŜności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W Biegu wystartować mogą równieŜ 
osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich przystosowanych do imprez biegowych. 
Uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający toŜsamość. 
UWAGA! 
Do pomiaru czasu wykorzystany będzie elektroniczny system chipowy. Za wypoŜyczenie chipa pobierana będzie 
zwrotna kaucja w wysokości 50 zł, pobierana przez pracownika firmy DomTel-Sport. Warunkiem uczestnictwa 
jest wpłacenie kaucji oraz pobranie chipa. 
Z uwagi na pomiar czasu za pomocą systemu chipowego kaŜdy z uczestników musi posiadać przytwierdzony do 
lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip. Umieszczenie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją. 
Zawodnicy, którzy nie zwrócą chipów nie będą klasyfikowani. 
 
VI. Klasyfikacja:  
Bieg zostanie rozegrany ze startu wspólnego z podziałem na kategorie: 

 bieg główny męŜczyzn  
 bieg główny kobiet 
 kategoria młodzieŜowa chłopców -   16-19 lat  1993-1990 
 kategoria młodzieŜowa dziewcząt -   16-19 lat  1993-1990 
 kategoria kobiet   -   40-49 lat  1969-1960 
 kategoria męŜczyzn   -   40-49 lat  1969-1960 
 kategoria kobiet   -   50-59 lat  1959-1950 
 kategoria męŜczyzn   -   50-59 lat  1959-1950 
 kategoria kobiet   -   60-69 lat  1949-1940 
 kategoria męŜczyzn   -   60-69 lat  1949-1940 
 kategoria kobiet   -   70 i więcej  1939 i więcej 
 kategoria męŜczyzn   -   70 i więcej  1939 i więcej 
 kategoria kobiet - osób niepełnosprawnych (wózkarze) 
 kategoria męŜczyzn - osób niepełnosprawnych (wózkarze) 
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VII. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia przyjmowane są na kartach zgłoszeniowych (wzór karty dostępny jest na stronie internetowej 
www.mosir.gda.pl)  
Do dnia 3 wrze śnia 2009 roku przyjmuje  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku ul. Traugutta 29, 
80-221 Gdańsk, e-mail: sport@mosir.gda.pl oraz Biuro Biegu przed startem na jego mecie podczas zbiórki 
zawodników. 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego toŜsamość. 
 
VIII. Zakwaterowanie:  
MOSIR GDAŃSK dokona rezerwacji w schroniskach młodzieŜowych pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby 
do dnia 31 sierpnia 2009 roku.  
 
IX. Nagrody:  
Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca za wyjątkiem kategorii młodzieŜowej otrzymują nagrody finansowe. W 
kategorii młodzieŜowej przewidzianych jest 5 nagród rzeczowych.  
Zawodnik nagrodzony w Biegu Głównym nie otrzymuje wyróŜnienia w kategorii wiekowej. 
Przewidziano nagrodę specjalną za rekord trasy. 
 
X. Zasady finansowania:  
1. Całość kosztów pokrywają organizatorzy. 
2. Uczestnicy przyjeŜdŜają na koszt własny lub instytucji delegujących. 
 
XI. Postanowienia ko ńcowe:  
1. Uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
2. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe 
3. Interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora imprezy (MOSiR Gdańsk). 
4. Wszystkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i kierownictwo biegu w ciągu 15 min. od 

zakończenia biegu. 
5. Numery startowe będą wydawane przed startem do imprezy w godz. 800 -930. 
6. Zawodnicy będą przewiezieni na miejsce startu o godz. 930 z mety biegu. 
7. Organizator nie jest w stanie zabezpieczyć szatni, jedynie przebieralnię i worki do złoŜenia rzeczy 

w autokarach. 
 
XII. Program minutowy:  
 godz. 800  - rozpoczęcie pracy biura biegu 
 godz. 930  - wyjazd na Westerplatte 
 godz. 1045  - przygotowanie do uroczystego otwarcia imprezy 
 godz. 1100  - uroczyste otwarcie imprezy 
 godz. 1110  - start 
 godz. 1145  - pierwsi zawodnicy na mecie 
 godz. 1200 -1300 - uroczyste zakończenie i rozdanie nagród 
 
 
 

Patronat medialny: 
 

 
 
 

 
 

 


