
    

        

 

 
Regulamin 30. BIEGU KUJAWIAKA 
Regulamin BIEGU KUJAWIACZKA 
 

I. ORGANIZATOR:  
1. Organizatorem  Biegu jest Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza PLAST MIX Maratończyk ul. Reymonta 22a/3 , 87-800 

Włocławek, tel. +48 530 730 610 lub +48 662 156 113 , wkb.maratonczyk@gmail.com , www.wkbmaratonczyk.pl 
II. WSPÓŁORGANIZATOR:  

1. Współorganizatorem Biegu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oraz Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda 
Hufca z Włocławka. 

III. TERMIN I MIEJSCE :  
1. Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2012 r.  we Włocławku . 
2. Start 30. BIEGU KUJAWIAKA nastąpi o godzinie 13:00  . Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera. 
3. Długość trasy: 10,000 km. Trasa nie posiada atestu PZLA i IAAF. 
4. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr. 

IV. LIMIT CZASU : 
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. 
2. Zawodnicy, którzy po upływie 2 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują 

dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są 
do przerwania biegu i zejścia z trasy . 

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE 
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co 5 kilometrów .        Na trasie znajdować się będzie jeden 

punkt odżywczy. 
2. Punkty kontrolne będą się znajdować co 1,5 km 

VI. UCZESTNICTWO 
1. 30. BIEGU KUJAWIAKA otwarty jest dla wszystkich biegaczy którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy udziału i uiścili opłatę startową.  
2. Wszyscy zawodnicy startujący w 30. BIEGU KUJAWIAKA muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w 

następujących porach:  

 we wtorek 1 maja w godzinach 8.30 - 12.30. 
3. Adres Biura Zawodów : Budynek Dydaktyczny PWSZ , ulica Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87- 800 Włocławek. 
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, 

napój izotoniczny ISOSTAR, kefir naturalny KeSeM, fisielowy kubek Delecta, Kupon na PIZZA PARTY. 
5. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność . 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie 30. Biegu Kujawiaka. W 

zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 
bądź prawnych opiekunów. 

VII. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wkbmaratonczyk.pl  . 
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 28 kwietnia 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 

30. BIEGU KUJAWIAKA w dniu 1maja 2012. 
VIII. KLASYFIKACJE 

1. Podczas 30 BIEGU KUJAWIAKA prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, 

 klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn - M/K-1(16-19lat), M/K-2(20-29 lat), M/K-3(30-39 lat), M/K-4( 40-49 lat), M/K-5(50-
59lat), M/K-6(60-69lat), M/K-7(70+)  

 klasyfikacja dziewcząt i chłopców (klasyfikację reguluje odrębny regulamin). 

 klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin). 

 klasyfikacja generalna najlepszy włocławianin i najlepsza włocławianka.  

 klasyfikacja generalna osób z grupą inwalidzką o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z podziałem na kobiety i 
mężczyzn. 

IX. NAGRODY 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 30 BIEG KUJAWIAKA otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w  klasyfikacjach wiekowych oraz zdobywcy 
miejsc I - III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymują pamiątkowe puchary. 

2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn dodatkową otrzymają nagrodę w postaci sprzętu RTV/AGD 
3. Losowanie  nagród RTV/AGD wśród wszystkich uczestników biegu głównego. 

X. OPŁATY 
1. Każdy uczestnik 30 . BIEGU KUJAWIAKA ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona do dnia 27 kwietnia 2012 r. wynosi 

20 zł; po 27 kwietnia 2012 - 40 zł. Uwaga – dla osób wnoszących opłatę startową po 27 kwietnia 2012 (elektronicznie, przelewem 
pocztowym bądź w biurze zawodów) organizator przeznacza pulę 200 numerów startowych. O ich przydziale zadecyduje kolejność 
dotarcia opłaty startowej do organizatora. Organizator nie gwarantuje wszystkim płacącym po 27 kwietnia 2012 otrzymania numeru 
startowego. 

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w 
niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z 
terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: Włocławski Klubu Biegacza Maratończyk ul. Reymonta 22a/3, Włocławek 87- 
800 Bank Zachodni WBK : 82 1090 1519 0000 0001 1520 5572  z dopiskiem opłata startowa bieg kujawiaka - imię i nazwisko. 

4. Osobom zrzeszonym we Włocławskim Klubie Biegacza Maratończyk przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 50% 
obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zwolnienie z opłaty startowej przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie 

http://www.wkbmaratonczyk.pl/


startowe do dnia 27 kwietnia 2012. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane 
w p. 1 paragraf X. 

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 
2.  Przebywanie na trasie 30 Biegu Kujawiaka bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru 

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, 
innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.  

3. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. 
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 2 maja 2012 do godz. 18.00 na adres mailowy 

wkb.maratonczyk@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w 
dniu 3 maja 2012. 

5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie 
rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia 
przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: 
zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie . 

6.  Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznicy. 
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi 30. Biegu Kujawiaka.      

 
REGULAMIN BIEGU KUJAWIACZKA 
 
I. 30. BIEGU KUJAWIAKA otwarty jest dla dzieci i młodzieży która wypełniła  formularz zgłoszeniowy on line dostępny na stronie 

www.wkbmaratonczyk.pl. oraz osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń . Wszyscy zawodnicy startujący w 30. 
BIEGU KUJAWIAKA muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach: we wtorek 1 maja 
2012  w godzinach 8.30 - 10.30.  

II. Adres Biura Zawodów : Budynek Dydaktyczny PWSZ , ulica Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87- 800 Włocławek. 
III. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie 30. Biegu Kujawiaka. W 

zawodach mogą wziąć udział osoby od 3 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź 
prawnych opiekunów. 

IV. Harmonogram Biegu Kujawiaczka : 
11.00 - bieg Kujawiaczka - dziewczęta i chłopcy do 5 lat / 100M 
11.20 - bieg Kujawiaczka - dziewczęta i chłopcy 6-9 lat / 400M 
11.40 - bieg Kujawiaczka - dziewczęta i chłopcy 10-12 lat / 800M 
12.00 - bieg Kujawiaczka - dziewczęta i chłopcy 13-15 lat / 1200M 

V. Organizator nie pobiera opłaty startowej i gwarantuje elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów. 
VI. Klasyfikacje: wiekowa dziewcząt i chłopców : do 5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat. 

VII. Nagrody: wszyscy zawodnicy, którzy ukończą  Bieg Kujawiaczka otrzymują kupon na Pizza Party i słodycze .Zdobywcy miejsc I - III w 
klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrodę rzeczową  

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 30. BIEGU KUJAWIAKA 
 

I. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy 
zawodników startujące pod wspólnym szyldem. 

II. Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. 
III. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 30. BIEGU KUJAWIAKA. Jeden zawodnik może 

reprezentować jedną drużynę. 
IV. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

 zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, 

 decyduje o składzie drużyny, 

 występuje w imieniu drużyny, 

 kontaktuje się z organizatorami BK 
V. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, 

której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, 
nie będzie ona klasyfikowana. 

VI. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres 
wkb.maratonczyk@gmail.com .Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 27 kwietnia 2012 roku. Po 27 kwietnia jakiekolwiek zmiany w 
składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. 

VII. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega 
sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej. 

VIII. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje kolejność wbiegania na metę/czas brutto zawodników 
IX. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. 
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