
Regulamin Biegu - I  Wielka Ursynowska  2012 

I. ORGANIZATOR - KIEROWNICTWO 

1. Organizatorem biegu jest Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji 

Edukacji Narodowej 61. 

2. Wykonawcą jest firma Sport  - Górski Jerzy Górski  
 

II.CEL 

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2.Promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

3.Promocja  Fundacji PEGASUS i jej działań ( wpisowe na rehabilitację koni). 

4. Promocja Toru Wyścigów Konnych jako miejsca do aktywnego rodzinnego 

spędzania  wolnego czasu.  

 

III.TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 września 2012 roku, Tor Wyścigów Konnych „ 

Służewiec” ul Puławska 266  Warszawa - Brama Główna 

2. Start biegu  nastąpi o godzinie 10:30  

3. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych 

chipów. Chipy będą wydawane w Biurze Zawodów, razem z pakietem startowym. 

Biuro będzie czynne w niedzielę 2 września w godz. 8:00- 10:00. 

4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr. 

6. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 60 minut. 

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia 

trasy i zdjęcia numeru.  

7. Biuro zawodów będzie się znajdowało na Torze Wyścigów Konnych Służewiec ul. 

Puławska 266 Warszawa przy Trybunie Nr 2.  

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu  na dystansie 5 km ( 2 x  2.500  m) może wziąć udział osoba, która 

rocznikowo ma 12 lat (rocznik 2000) i starsi.  

2. Limit uczestników biegu wynosi 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie 

dostępne w biurze zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi 

być podpisane przez prawnego opiekuna). 

4.Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i obsługę medyczną. 

 

 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do Biegu I Wielka Ursynowska będą przyjmowane poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wielkaursynowska.pl  



2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem 

weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 

3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje w pakiecie startowym: 

- numer startowy wraz z czterema agrafkami, 

- wodę niegazowaną 0,5l na mecie, 

- medal na mecie, 

- worek na odzież (w depozycie), 

- certyfikat podpisany przez Fundację PEGASUS. 
Uwaga ! 

Przewidziana kwota 10 zł od uczestnika tzw. „wpisowego” w całości przekazana 
zostanie  na cel charytatywny realizowany przez Fundację PEGASUS (rehabilitacja 
koni). Wpisowe musi zostać uiszczone w terminie wyłącznie on-line poprzez link, 
przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się do zawodów. 
 

VI. NAGRODY 

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymują 

puchary, koszulki i dyplomy  

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn:  

dziewczęta i chłopcy, 12-13 lat (rocznik 2000-1999), dziewczęta i chłopcy 14-15 lat 

(rocznik 1998-1997), dziewczęta i chłopcy 16-17 lat (rocznik 1996-1995), kobiety i 

mężczyźni   18 -29 lat , 30 - 39 lat , 40 - 49 lat, 50 - 59 lat, 60 - 69 lat, 70+  otrzymują 

puchary, koszulki i dyplomy: 

PRZY KLASYFIKACJI WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu Wieka  Ursynowska  obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 

potrzeby komercyjne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD- Rom, DVD, w katalogach 

oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również 
na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i 

substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W 

wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega 

sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego 

trakcie. 



5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 

podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika 

informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne 

potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierując korespondencję na adres organizatora .Wszystkie informacje dotyczące 

uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną 

zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik 

ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 

osobom trzecim. 

6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z 

przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

8. Organizator zapewnia szatnie  ( przebieralnia) oraz depozyt w specjalnych 

namiotach usytuowanych  przy Biurze Zawodów ul. Puławska 266 Tor Wyścigów 

Konnych.  

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do 

informacji mediów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

12. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
13. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ I  Wielka Ursynowska”. 

Jedyny tego typu bieg w Polsce 

Po 25 latach Tory Wyścigów Konnych na Służewcu gdzie w 1987 roku  odbyły się 
Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych, stanie  się znowu areną sportową dla 
biegaczy.  
2 września 2012 r. – przed rozpoczęciem gonitw końskich, odbędzie się bieg pod 
nazwą „I Wielka Ursynowska”, po torze o nawierzchni trawiastej na której ścigają 
się konie.  
Wszyscy chętni będą mogli  przeżyć ten jedyny w swoim rodzaju bieg.  
 „I Wielka Ursynowska” jest imprezą otwartą, o charakterze sportowo-
rekreacyjnym.  W biegu może wystartować każdy, kto  rocznikowo ma  12 lat ( 
rocznik 2000) i starsi. Bieg będzie realizowany w ramach imprezy „Dzień 
Ursynowski na Wyścigach”  która obejmować będzie różne wydarzenia 
artystyczne, sportowe i kulturalne. Dystans biegu  to  około 5000 metrów ( 2 
okrążenia po Torze Wyścigów Konnych ). Planowane rozpoczęcie biegu o godzinie  
10:30. Zgłoszenia do Biegu Wielka Ursynowska będą przyjmowane poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wielkaursynowska.pl 

Istnieje możliwość zapisu do biegu  na miejscu zawodów – tylko w przypadku 

wolnych miejsc startowych. Biuro czynne będzie od godziny 8:00 - 10:00 w dniu 2 

września 2012 roku na  Torze Wyścigów Konnych „Służewiec” ul. Puławska 266 

Trybunie Nr 2.  

 
Klasyfikacja  będzie prowadzona w następujących kategoriach wiekowych:  
- OPEN kobiet i mężczyzn 

- dziewczęta i chłopcy, 12-13 lat (rocznik 2000-1999),  

- dziewczęta i chłopcy 14-15 lat (rocznik 1998-1997),  

- dziewczęta i chłopcy 16-17 lat (rocznik 1996-1995),  

- kobiety i mężczyźni   18 -29 lat , 30 - 39 lat , 40 - 49 lat, 50 - 59 lat, 60 - 69 lat, 70+ 

79 lat, 80 +  ( decyduje rok urodzenia).  
Celem Biegu  jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz 
promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Toru Wyścigów Konnych jako miejsca 
do rodzinnego spędzania  wolnego czasu i Fundacji PEGASUS zajmującej się 
rehabilitacją i niesieniem pomocy  koniom.  
 
UWAGA ! 
 

Kwota wpisowego w wysokości 10 zł od osoby – w całości przeznaczone  będzie na 
cel charytatywny realizowany przez Fundację Pegasus zajmującą się końmi – na 
pomoc i rehabilitację koni. Wpisowe musi zostać uiszczone w terminie wyłącznie on-
line poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się do 
zawodów.  
 
 

 

 


