
REGULAMIN 

I I ĆWIERĆMARATONU MUZYCZNEGO W PILE 

20 KWIETNIA 2013 R. 

NAZWA IMPREZY – II Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile 

DYSTANS – 10,5 km 

CEL IMPREZY 

-   Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 

-    Propagowanie zdrowego trybu Ŝycia 

-    Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych 

-    Propagowanie sportu przez kulturę i kultury przez sport 

-    Promocja Powiatu Pilskiego i Miasta Piła 

-    Wsparcie dla młodych artystów 

-    PrzybliŜenie wszystkim pilskiego klubu biegowego 4RUN Team Piła 

ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Klub Biegowy 4RUN Team Piła, ul. Boh. Stalingradu 5, 64-920 Piła 

- Dyrektor Biegu: Marek Jaroszewski 

- Kierownik biura zawodów: Waldemar Pytlarz 

MIEJSCE I TERMIN 

20 kwietnia 2013r. (sobota) start – godzina 16.00 Piła ul.  Niepodległości  26. 

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa nr 5 .ul.  Niepodległości 18 

TRASA BIEGU 

1.  Trasa płaska, ulicami miasta, 3 pętle. 

2.  Na trasie znajdują się 2 punkty odŜywcze z wodą  na 2 oraz 6  km. 

4.  Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny 

5.  Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr. 

POMIAR CZASU 

1.    W II Ćwierćmaratonie Muzycznym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Pulsar Sport za pomocą                    

systemu chipów aktywnych 

2.     Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie       

końcowym. 

3.    Niewłaściwe zamocowanie chipa moŜe spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

1.    Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i terminowo dokonają opłaty startowej otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy a 

w nim Profesjonalną czapkę biegową firmy Brooks. 

2.    Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym otrzymają pamiątkowy medal. 

3.    Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. 

4.    Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i męŜczyzn: 



KOBIETY OPEN:                MĘśCZYŹNI OPEN: 

I miejsce – 400 zł                I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 300 zł               II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł              III miejsce – 200 zł 

Kategoria najlepsza zawodniczka Polska i najlepszy zawodnik Polski: 

KOBIETY:                           MĘśCZYŹNI: 

I miejsce – 400 zł                I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 300 zł               II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł              III miejsce – 200 zł 

5. Klasyfikacja dodatkowa druŜynowa pod nazwa „Bieg Pokoleń” 

Bony o wartości: 

I miejsce – 500zł 

II miejsce – 375zł 

III miejsce – 250zł 

6.    Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

7.    Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP, oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. 

8.    Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. 

9.    Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

rzeczowych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.    W celu weryfikacji kaŜdy zawodnik musi zgłosić się osobiście. 

2.    Weryfikacja zawodników odbywać się będzie: 

w piątek tj. 19 kwietnia 2013 roku w godzinach od 15:00 do 19:00 – sklep firmowy Brooks ul. Boh. Stalingradu 5 oraz w dniu 

zawodów 20 kwietnia 2013 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 – Biuro Zawodów, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Niepodległości 18, 

Piła 

3.    Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16-ty rok Ŝycia i zweryfikowali swoje dane 

osobowe w biurze zawodów. 

4.   Zawodnicy powyŜej 18 roku Ŝycia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do 

przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia 

udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 20 kwietnia 2013 nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr 

PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. 

5.    KaŜdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie 

końcowym. 

6.    KaŜdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

7.    Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

ZGŁOSZENIA 

1.    Zgłoszeń moŜna dokonywać: 

a)    elektronicznie do dnia 18.04.2013r. do godziny 24:00 na stronie 

b)    telefonicznie do dnia 18.04.2013r. do godziny 18:00 pod numerem telefonu  +48512249822 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. 



2.    W dniach 19 i 20 kwietnia 2013 roku zgłoszeń będzie moŜna dokonać i uiścić opłatę startową w Biurze Zawodów: 

Piątek 19.04.2013 w godz. 15:00 – 19:00 – ul. Boh. Stalingradu 5 

Sobota 20.04.2013 w godz. 9;00 – 14:00 –  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Niepodległości 18. 

3.    Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. 

KLUB BIEGOWY 4 RUN TEAM PIŁA 

UL. BOHATERÓW STALINGRADU 5, 64-920 PIŁA 

BZWBK 

52 1090 1320 0000 0001 1721 2964 

4.    Organizator zastrzega sobie moŜliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej po osiągnięciu limitu 800 miejsc. 

KLASYFIKACJE 

1.    MęŜczyźni:                                                       Kobiety: 

M1: 16-19 lat                                                        K1: 16-19 lat 

M2: 20-29 lat                                                       K2: 20-29 lat 

M3: 30-39 lat                                                       K3: 30-39 lat 

M4: 40-49 lat                                                       K4: 40-49 lat 

M5: 50-59 lat                                                       K5: 50-59 lat 

M6: 60-69 lat                                                       K6: 60-69 lat 

M7:+ 70 lat                                                           K7:+ 70 lat 

5. Klasyfikacja dodatkowa druŜynowa pod nazwą „Bieg Pokoleń”. 

DruŜyny muszą składać się z 5 zawodników, w tym minimum jednej zawodniczki. Uczestnicy muszą naleŜeć do róŜnych kategorii 

wiekowych: 

16-19 lat 

20-29 lat 

30-39 lat 

40-49 lat 

50-59 lat 

60-69 lat 

+ 70 lat 

Podczas zapisywania na listę startową zawodnicy muszą podać taką samą nazwę druŜyny oraz zaznaczyć klasyfikację dodatkową 

„Bieg Pokoleń” 

SPRAWY FINANSOWE 

1.    W przypadku zgłoszeń przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Biegu. 

2.    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

3.    Nie ma moŜliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu. 

4.    Opłatę naleŜy wpłacać na konto bankowe organizatora: BZWBK 

52 1090 1320 0000 0001 1721 2964 W tytule przelewu naleŜy wpisać IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA, MIASTO, którego dotyczy 

opłata startowa. 

5. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

6.    Zawodnicy przyjeŜdŜają na koszt własny. 

7.    Opłata startowa wynosi: 

a)    35 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do  31 marca 2013 roku. 

b)   50zł po 31.03.2013 płatne na konto lub w  biurze zawodów w dniu imprezy 

8.  Organizator nie wystawia faktur VAT. 

PROGRAM MINUTOWY 



Piątek – 19.04.2013 

15;00 – 19:00 Odbiór numerów startowych 

Sobota – 20.04.2013 

9.00-14.00 Obiór numerów startowych 

16:00 Start  Biegu 

16.05 start  rolkarzy  (brak wpisowego) 

18:00 -20:00 Koncerty oraz dekoracje zawodników 

  

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1.    Szatnia i przechowalnia odzieŜy w dniu 20-04-2013 roku będą znajdowały się w Szkole Podstawowej nr 5. Rzeczy osobiste 

zawodników będą przyjmowane od godz.13:00. Wydawanie depozytu  odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. 

2.    Natryski i toalety będą udostępnione w Szkole Podstawowej nr 5. 

3.    Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie. 

4.    Trasa biegu obejmuje ścisłe centrum miasta, wzdłuŜ trasy na kaŜdym kilometrze będzie grał zespół/występował artysta. 

5.    Po biegu na pilskiej Wyspie zorganizowany zostanie koncert zespołów muzycznych grających na trasie biegu oraz 

zaproszonych. zespołów 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.    Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2.    Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz.18:00, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny. 

3.    Organizator pozostawia do dyspozycji Dyrektora Biegu 20 numerów startowych od 1 do 20. 

4.    Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione. 

5.     Interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do organizatora. 

 


