
 

Regulamin 31. BIEGU KUJAWIAKA 
Przełajowe Mistrzostwa Włocławka o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek 
Przełajowe Mistrzostwa Akademickie o Puchar Rektora PWSZ 
Rekreacyjne Biegi dla dzieci i młodzieży „W drodze do Biegu Kujawiaka” 
 
 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem  Biegu jest Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza PLAST MIX Maratończyk, KRS 0000332798 ul. Reymonta 

22a/3,87-800 Włocławek, tel. +48 530 730 610 lub +48 662 156 113 , wkb.maratonczyk@gmail.com , www.wkbmaratonczyk.pl 

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Miasto Włocławek i Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

3. Bieg organizowany jest przy współpracy z: 

 Państwową Wyższa Szkoła Zawodową z Włocławka 

 Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Miasto Włocławek  

 Lasy Państwowe Włocławek 

 ProComp.pl 

4. Bieg organizowany jest pod Patronatem Medialnym MaratonyPolskie.pl, Włocławskiego Portalu Internetowego Q4 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 1 maja 2013r. we Włocławku ( Dzielnica Zawiśle – Wzgórze Szpetalskie) . 

2. Start nastąpi o godzinie 13:00  na wysokości skrzyżowania ulic Chełmickiej z Obrońców Wisły 1920r. 

3. Długość trasy: 10 km. 

4. Bieg odbędzie się na pętli długości 5 km (pokonywanej dwukrotnie). 

5. Trasa biegu prowadzi w 90% duktami leśnymi a w 10% asfaltem i nie posiada atestu PZLA. 

6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do 

godz. 15:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

8. Na trasie biegu usytuowany zostaną 2 punkty odżywcze zaopatrzone w wodę mineralną, napoje izotoniczne i gąbki z wodą. Zawodnicy 

mogą pozostawić własne odżywki/napoje. 

UCZESTNICTWO 

1. W BIEGU KUJAWIAKA prawo startu mają osoby, które do dnia 1 maja 2013 roku ukończą 18 lat. 

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez 

rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty 

lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Hali Sportowej Budynku 

Dydaktycznego  PWSZ , ulica Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87- 800 Włocławek  

4. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w godz. 8.30 - 12.30 (w dniu zawodów) . 

5. Uczestników biegu obowiązują niniejszy regulamin. 

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. 

7. W ramach Biegu Kujawiaka zostaną  rozegrane Mistrzostwa Włocławka w biegach przełajowych na 10 km,. Uczestników biegu 

obowiązuje niniejszy regulamin. 

8. Organizator zapewnia szatnię oraz depozyt. 

 

 

 

 

 

http://www.wkbmaratonczyk.pl/


 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-

kujawiaka.html , http://www.super-sport.com.pl/zapisy/ lub w Biurze Zawodów.  

2. Organizator może ograniczyć ilość startujących zawodników po zamieszczeniu wcześniejszej informacji na stronie internetowej 

zawodów. 

3. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i formy wpłaty i wynosi: 

- 20 zł w przypadku wpłaty dokonanej do dnia 31 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu środków na konto bankowe organizatora); 

- 30 zł w przypadku wpłat dokonanych w dniach 1 luty - 30 kwietnia 2013 roku; 

- 50 zł dokonywane jako wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów. 

4. Numer rachunku bankowego. Włocławski Klubu Biegacza Maratończyk ul. Reymonta 22a/3, Włocławek 87- 800 Bank Zachodni WBK : 

82 1090 1519 0000 0001 1520 5572  Dokonując opłaty startowej prosimy o podanie w tytule opłaty: "Imię, Nazwisko, miejscowość - 

opłata startowa Bieg Kujawiaka". 

5. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.  

Osoby, które chcą otrzymać  rachunek winny przesłać korzystając z  maila pełne dane do faktury (łącznie z nazwiskami osób 

startujących) do 7 dni od dokonania opłaty startowej. 

6. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje m.in.: 

 numer startowy, agrafki, napój izotoniczny ISOSTAR 

 pamiątkowy medal  

 bon na Pizza Party 

 możliwość udziału w losowaniu nagród w postaci sprzętu komputerowego. 

KLASYFIKACJE 

 
1. W BIEGU KUJAWIAKA będą prowadzone klasyfikacje indywidualne kobiet i mężczyzn, klasyfikacje kobiet i mężczyzn w 

kategoriach wiekowych 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/-7(70+), klasyfikacja Mistrzostw Włocławka wśród kobiet i mężczyzn, klasyfikacja drużynowa, klasyfikacja rodzinna, 

klasyfikacja dla inwalidów. 

2. Klasyfikacja Przełajowych Mistrzostw Włocławka na 10km: 

 Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy posiadający stałe zameldowanie w mieście Włocławek. Obowiązuje 

zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji. 

3. Klasyfikacja Przełajowych Mistrzostw Akademickich na 10 km o Puchar Rektora PWSZ; 

 Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy – studenci i wykładowcy ze wszystkich szkół wyższych. Obowiązuje zgłoszenie 

udziału w czasie weryfikacji.  

 W klasyfikacji, będą sklasyfikowane osoby , które podczas weryfikacji w biurze zawodów przedstawią aktualny prawny dokument     

( legitymacja studencka lub indeks) potwierdzający status studenta, wykładowców obowiązuje oświadczenie woli. 

 Klasyfikacja prowadzona jest jako klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.  

4. Klasyfikacja Rodzinna:  

 W klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły minimum 2 członków rodziny do BIEGU 

KUJAWIAKA. 

 Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w stopniu pokrewieństwa i powinowactwa , np. mąż, 

żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.   

 Klasyfikacja Rodzinna jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną 

rodzinę.  

 Do klasyfikacji rodzinnej zalicza się 2 najlepsze wyniki (czas netto) uzyskany przez członków rodziny . 

 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu i charakteru.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-kujawiaka.html
http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-kujawiaka.html


 

5. Klasyfikacja Drużynowa: 

 W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, 

a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem. 

 Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. 

 Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin BIEGU KUJAWIAKA. Jeden zawodnik 

może reprezentować jedną drużynę. 

 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 BIEGU KUJAWIAKA. 

 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. 

 Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz daty urodzenia i numery startowe zawodników) 

na adres wkb.maratonczyk@gmail.com .Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 25 kwietnia 2013 roku. Po 25 kwietnia 

jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. 

 Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna.. 

 O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje kolejność wbiegania na metę/czas netto zawodników 

6. Klasyfikacja Osób z Grupą Inwalidzką: 

 W klasyfikacji Inwalidów, będą sklasyfikowane osoby , które podczas weryfikacji w biurze zawodów przedstawią aktualny 

prawny dokument potwierdzający stopień inwalidztwa. 

 W klasyfikacji o zwycięstwie nie decyduje rodzaj schorzenia lub możliwości funkcjonalne zawodnika, a jego 

przygotowanie, wytrenowanie, doświadczenie i koncentracja.  

 W klasyfikacji Inwalidów, startować mogą wszystkie osoby, u których istniejące dysfunkcje pozwalają na ciężki wysiłek 

fizyczny na dystansie 10 km.   

 Klasyfikacja prowadzona jest jako klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 

NAGRODY 
1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn- Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, Champagne, Nagroda 

Rzeczowa ( Z możliwością samodzielnego wyboru ). 

2. Zdobywcy miejsc I - III w  kategoriach wiekowych – Puchar lub Statuetka 

3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji Mistrz Włocławka – Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, Champagne ( Za pierwsze 

miejsca nagroda rzeczowa) 

4. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Mistrzostw Akademickich - Puchar Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej, Champagne 

5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Drużynowej - Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, Champagne 

6. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Rodzinnej - Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, Champagne 

7. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Inwalidów - Puchar Prezydenta Miasta Włocławek, Champagne 

8. W Klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik który otrzymał nagrodę w kat. generalnej nie otrzymuje 

nagrody w kat. wiekowej. 

9. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej 

biegu oraz na portalu MaratonyPolskie.pl:  http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-kujawiaka.html                

http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=24311&bieganie 

FINANSOWANIE 
1. Koszty organizacji biegu pokrywa w całości WŁOCŁAWSKI KLUB BIEGACZA PLAST MIX Maratończyk i instytucje 

wspomagające BIEG KUJAWIAKA. 

2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub organizacje delegujące we własnym 

zakresie. 
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POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
1. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne do godziny 16:00. Warunkiem złożenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 

100 PLN. W przypadku nieuwzględnienia protestu, kaucja nie jest zwracana. Protesty będą rozpatrywane w czasie do pół godziny od 

zgłoszenia.  

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

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. 

Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). 

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu. 

8. Organizator biegu nie ponosi wszelkich odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia. 

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

 

 

Włocławek, marzec 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Regulamin Biegowej imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży „W drodze do Biegu Kujawiaka” 
 
CEL IMPREZY 

1. Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem  Biegu jest Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza PLAST MIX Maratończyk, KRS 0000332798 ul. Reymonta 

22a/3,87-800 Włocławek, tel. +48 530 730 610 lub +48 662 156 113 , wkb.maratonczyk@gmail.com , www.wkbmaratonczyk.pl 

2. Bieg organizowany jest przy współpracy z: 

 Państwową Wyższa Szkoła Zawodową z Włocławka 

 Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Miasto Włocławek  

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA IMPREZY 

1. Zawody odbędą się 1 maja 2013r. we Włocławku ( Dzielnica Zawiśle – Wzgórze Szpetalskie) . 

2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 11:00  na wysokości skrzyżowania ulic Chełmickiej z Obrońców Wisły 1920r 

PROGRAM IMPREZY  

1. 11:00 – 100 m dziewcząt, chłopców: roczniki 2008 + 

2. 11:20 – 400 m dziewcząt, chłopców: roczniki 2004 - 2007  

3. 11:40 – 800 m dziewcząt, chłopców: roczniki 2003 - 2001 

4. 12:00 – 1200 m dziewcząt, chłopców: roczniki 2000 – 1997 

5. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z 

podporządkowaniem się regułom ustalonym przez Organizatora. 

ZGŁOSZENIA 
 

1. Biegowa impreza rekreacyjna  otwarta jest dla dzieci i młodzieży która wypełni formularz zgłoszeniowy on line dostępny na stronie 

http://www.wkbmaratonczyk.pl/bieg-kujawiaka.html. oraz osobiście w dniu zawodów. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w „W drodze do Biegu Kujawiaka”  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro 

będzie czynne w następujących porach: 1 maja 2013 w godzinach 8.30 - 10.30.  

3. Adres Biura Zawodów : Budynek Dydaktyczny PWSZ , ulica Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87- 800 Włocławek.  

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie „W drodze do Biegu 

Kujawiaka”. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 3 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną 

zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.  

5. Organizator nie pobiera opłaty startowej i gwarantuje elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów oraz możliwość udziału w 

losowaniu konsoli Xbox 360 –Kinect. 

 
NAGRODY, PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ 
 

1. Nagrody: wszyscy zawodnicy, którzy ukończą  biegi rekreacyjne otrzymują odlewany medal, kupon na Pizza Party i słodycze . 

2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrodę rzeczową 

3. Klasyfikacje: wiekowa dziewcząt i chłopców : do 5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat 

4. Prowadzona będzie także punktacja zespołowa szkół. 

5. Pierwsze trzy szkoły, które zgromadzą największą liczbę uczestników otrzymają Puchary . 

6. W związku z prowadzoną punktacją drużynową nauczyciele (opiekunowie) z poszczególnych szkół proszeni są o dostarczenie do 

biura zawodów potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły ogólnej liczby uczniów w szkole danego typu - najpóźniej w dniu zawodów 

do godziny 10:30. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy. Za brak stroju grozi Dyskwalifikacja. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
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