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REGULAMIN 

50. BIEGU WESTERPLATTE 
Gdańsk, 8 września 2012 r. 

 
 
 
I. Cel: 

1. Uczczenie 73. rocznicy obrony polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. 
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej. 
 
II. Patronat medialny: 

Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, portal trojmiasto.pl, maratonypolskie.pl 
 
III. Organizatorzy: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
2. Radio Gdańsk 
 
IV. Czas i miejsce: 

Bieg zostanie przeprowadzony na 10 km trasie. Start nastąpi na Westerplatte o godz. 11
10

 , 
meta na ulicy Długi Targ, nieopodal fontanny Neptuna. 
Zawodnicy na miejsce startu będą przewożeni autobusami podstawionymi przy 
skrzyżowaniu ulic Stągiewna / Chmielna od godz. 8

00
- 10

00 
(ostatni kurs). 

 
V. Uczestnictwo: 

W 50. Biegu Westerplatte może wystartować każdy, kto do dnia 8 września 2012 roku 
ukończył 16 lat i w przypadku osoby niepełnoletniej posiada aktualne badania lekarskie 
zezwalające na start.  O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.  
W Biegu wystartować mogą również osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach 
inwalidzkich przystosowanych do imprez biegowych. Uczestnicy winni posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
 
UWAGA! 
Do pomiaru czasu wykorzystany będzie elektroniczny system chipowy. 
 
VI. Klasyfikacja: 

Bieg zostanie rozegrany ze startu wspólnego z podziałem na kategorie: 

• bieg główny mężczyzn  

• bieg główny kobiet 

• kategorie wiekowe  

Kategorie wiekowe mężczyzn: Kategorie wiekowe kobiet: 

M - 16 16-19 K - 16 16-19 

M - 20 20-29 K - 20 20-29 

M - 30 30-39 K - 30 30-39 

M - 40 40-49 K - 40 40-49 

M - 50 50-59 K - 50 50-59 

M - 60 60-69 K - 60 60-69 

M - 70 70 lat i więcej K - 70 70 lat i więcej 

• kategoria kobiet  (wózkarze) 

• kategoria mężczyzn  (wózkarze) 

• kategoria osób niepełnosprawnych 

• kategoria służby mundurowe 
 

VII. Zgłoszenia: 
Limit uczestników biegu to 1200 osób. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są przez 
Internet oraz osobiście: 

1. Zapisy przez Internet – od godziny 12:00, 13 sierpnia 2012 r. poprzez poprawnie 
wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie www.mosir.gda.pl. Limit przyjęć 
zgłoszeń przez Internet to 1100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zapisy osobiste – możliwe tylko i wyłącznie w dniu 7 września 2012 r. w siedzibie 
MOSiR w Gdańsku, ul. Traugutta 29 w godz. 14

00
 - 20

00 
. Limit zgłoszeń to 100 osób. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zapisania się na bieg w dniu 08.09. 
2012 

3. Odbiór pakietów startowych (czipów i numerów startowych) jest możliwy w dniach: 

• 06.09.2012r. w godz. 14
00

 - 20
00

 w siedzibie MOSiR w Gdańsku, ul. Traugutta 29 

• 07.09.2012r. w godz. 14
00

 - 20
00

 w siedzibie MOSiR w Gdańsku, ul. Traugutta 29 

• 08.09.2012r. w godz. 7
00

 - 9
00

 na mecie biegu, ulica Długi Targ przy Zielonej 
Bramie 

UWAGA! W dniu imprezy nie będzie możliwości zapisania się. 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 
VIII. Nagrody: 

1. Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca otrzymują nagrody finansowe.  
2. Zawodnik może zostać nagrodzony wyłącznie w jednej z kategorii. 
3. Zawodnik, który wygrywa w biegu głównym nie jest klasyfikowany w kategorii 

wiekowej. 
4. Wśród wszystkich uczestników Biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest obecność osoby podczas losowania. 
W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody po trzykrotnym wyczytaniu 
wylosowanego numeru, losowanie nagrody odbywa się ponownie. 

 
IX. Zasady finansowania: 

1. Start w biegu jest bezpłatny. 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. 
 
X. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
2. Interpretacja regulaminu należy do organizatora imprezy (MOSiR w Gdańsku). 
3. Wszystkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i kierownictwo biegu w ciągu 

15 min. od zakończenia biegu. 
4. Zawodnicy będą przewożeni autobusami kursującymi wahadłowo pomiędzy metą, a 

miejscem startu w godzinach 8.00- 10.00 (ostatni kurs). 
5. Autobusy podstawione będą przy skrzyżowaniu ulic Stągiewna / Chmielna.  
6. Organizator zabezpiecza przebieralnię na starcie zawodów oraz depozyt, z którego 

wszystkie zapakowane i opisane w workach rzeczy zostaną przewiezione do punktu 
odbioru depozytu umieszczonego na mecie biegu. Przy punkcie odbioru zostaną 
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otwarte przebieralnie w momencie ukończenia biegu przez pierwszego zawodnika. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.  

7. Podczas weryfikacji, każdy zawodnik/-czka/ startujący w kategorii osób 
niepełnosprawnych musi przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
niepełnosprawność i musi złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o braku 
przeciwwskazań  lekarskich i starcie w Biegu na własną odpowiedzialność. 

8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia 
wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

9. Po biegu zawodnik musi zwrócić chipa do biura zawodów. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na Bieg i w czasie powrotu z niego.  
11. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
12. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 

związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed,  
w trakcie lub po zawodach. 

13. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
spowodowane z winy uczestnika. 

15. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą 
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec MOSiR w Gdańsku lub osób 
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem  
i organizacją zawodów. 

16. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb 
porządkowych Organizatora w czasie trwania Biegu. 

17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 
uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie 
się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach. 

18. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz  
na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

19. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi  
i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych 
etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach 
promujących wyścig  i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, 
Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze 
gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych  poszczególnych zawodników. 

20. Nieznajomość regulaminu 50. Biegu Westerplatte nie zwalnia zawodnika z zasad 
określonych przez Organizatora w w/w dokumencie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XI. Program minutowy: 
 

CZWARTEK, 06.09.2012 r. – siedziba MOSiR, Gdańsk, ul. Traugutta 29 

godz. 14
00

-20
00

 Godziny pracy biura biegu 
- odbiór czipów i numerów startowych 

PIĄTEK, 07.09.2012 r. – siedziba MOSiR, Gdańsk, ul. Traugutta 29 

godz. 14
00

-20
00

 Godziny pracy biura biegu 
- zapisy osobiste 
- odbiór czipów i numerów startowych 

SOBOTA, 8.09.2012 r.  

godz. 7
00

 - 9
00

 Godziny pracy biura biegu - ulica Długi Targ, przy zielonej Bramie 

- odbiór czipów i numerów startowych 
Nie ma możliwości zapisania się na bieg w dniu 8.08.2012  

godz. 8
00 

– 10
00

 Godziny kursów autobusów - skrzyżowanie ul. Stągiewna/Chmielna 

godz. 10
00

 OSTATNI!!! odjazd autobusu na start wyścigu (liczba miejsc 
ograniczona!!) 

godz. 11
00

 Otwarcie imprezy 

godz. 11
10

 Start 

godz. 13
00

 Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród i zakończenie Biegu 

 

 


