
 

R E G U L A M I N 

 

3. wałeckiego biegu filmowego 

XVIII Ogólnopolskiego Wałeckiego Biegu Ulicznego im. Zdzisława Krzyszkowiaka pod Patronatem Burmistrza Miasta Wałcz 

 

I. CEL IMPREZY: 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu; 

2. Promocja Miasta Wałcz; 

3. Uczczenie pamięci wybitnego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego Zdzisława Krzyszkowiaka; 

4. Popularyzacja transplantacji wraz z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

 

II. ORGANIZATOR: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu; 

2. Urząd Miasta w Wałczu; 

3. FUNdacja BIEGanie. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA: 

1. Impreza odbędzie się dnia 28. lipca 2013r. (niedziela) w Wałczu, na dystansach: 

1. bieg filmowy na 9999 m – start o godzinie 12:00; 

2. bieg zBiegiemNatury na 5km – start o godzinie 11:45; 

3. bieg OTWARTYCH SERC na 1111m – start o godzinie 12:05 (Uwaga! Uczestnictwo w Biegu OTWARTYCH SERC na 1111 m nie 

wymaga wnoszenia opłat i dokonania zapisu elektronicznego. Zapisy do tego biegu przyjmowane będą w biurze zawodów w 

dniu startu w godz. 10:00 – 11:30.) 

 

IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU: 

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 11:00. Start i Meta do Biegu usytuowane będą na Placu Wolności w Wałczu; 

2. Na trasie biegu będą oznakowane wszystkie kilometry; 

3. Na trasie Biegu zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie przez zawodnika któregokolwiek z 

punktów kontrolnych pomiaru czasu, skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie 

system chipowy; 

4. Obowiązuje limit czasu do ukończenia biegu filmowego (dystans 9999 m) wynoszący: 2 godziny, a na bieg zBiegiemNatury: 50 

minut. Jeżeli zawodnik nie ukończy Biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany. 

 

V. ZAPISY (dotyczy biegu filmowego na 9999 m i biegu zBiegiemNatury na 5km): 

1. Zapisy elektroniczne do tych biegów odbywać się będą do 19.07.2013r. do godz. 12:00 za pomocą elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biegfilmowy.pl. Zgłoszenie jest skuteczne, gdy dotarło do 

Organizatora i uiszczone zostało wpisowe zgodnie z postanowieniami rozdziału VI. W przypadku dojścia zgłoszenia i wpływu 

wpisowego w różnych terminach o skuteczności zgłoszenia decyduje termin późniejszy. 

2. W dniu 27.07.2013r. (sobota) do Biegu zapisać się będzie można wyłącznie w Biurze Zawodów mieszczącym się w Miejskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu, przy ul. Chłodnej 12,  w godz. 11:00 – 17:00. 

3. W dniu imprezy, tj. 28.07.2013 r. do Biegu zapisać się będzie można wyłącznie w Biurze Zawodów mieszczącym się na Placu 

Wolności w Wałczu w godz. 09:30 – 11:15, po tym czasie lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń zawodnicy nie będą wpisywani na 

listę uczestników. 

 

VI. WPISOWE (dotyczy biegu filmowego i biegu zBiegiemNatury): 

1. Od zawodników startujących w Biegu pobiera się wpisowe w wysokościach wskazanych w ust. 6.; 

2. Zgłoszenie  udziału w biegu należy dokonać on-line, poprzez rejestrację na stronie www.biegfilmowy.pl w zakładce „zgłoszenia 

i lista startowa.” Wpisowe może zostać opłacone on-line poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika, który 

uprzednio dokonał rejestracji lub w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12, 78-600 Wałcz; 

3. W dniu imprezy wpisowe będzie można wpłacić w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką, po wcześniej dokonanej rejestracji 

(zapisu o którym mowa w pkt 2.); 

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku 

zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na  „przepisanie” wpisowego na inną osobę wskazaną 

przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia 

wpisowego; 



5. W dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są do posiadania kopii dowodu wpłaty wpisowego; 

6. Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty dokonania wpłaty (nie od daty rejestracji!) i wynosi: 

- do biegu filmowego na 9999 m: 

33 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone do dnia 7 lipca 2013; 

66 zł – w przypadku wpłaty po terminie 7 lipca 2013; 

- do biegu zBiegiemNatury na 5 km: 

25 zł – pod warunkiem, że wpisowe zostanie opłacone do dnia 7 lipca 2013; 

50 zł – w przypadku wpłaty po terminie 7 lipca 2013. 

Organizator podkreśla, że w przypadku wpłat na rachunek za datę zapłaty uważa się  datę uznania rachunku bankowego 

Organizatora. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę uczestników, zgodnie z 

postanowieniami punktu V. Niniejszego Regulaminu i nie mający przeciwwskazań  lekarskich do startu w zawodach; 

2. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich 

przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu, według wzoru ustalonego przez 

Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów; 

3. Zawodnicy Stratują na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z Biegu 

oraz podczas trwania Biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i 

rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu. 

4. W biegu mogą startować zawodnicy, którzy mają 16 lat; 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania 

poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży Miejskiej, a także pozostałych służb 

zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora. 

 

VIII. KLASYFIKACJA (dotyczy biegu filmowego i biegu zBiegiemNatury): 

1. W Biegach prowadzona będą następujące klasyfikacje: 

- klasyfikacja generalna mężczyzn; 

- klasyfikacja generalna kobiet; 

- kategorie wiekowe. 

- klasyfikacja Mistrzostw Polski BiegamBoLubię (dotyczy biegu filmowego) 

2. Klasyfikacja w kat. wiekowych: M20 (16-39 lat), M40 (40-55 lat), Masters M (powyżej 55 lat), K20 (16-39 lat), K40 (40-55 
lat), Masters K (powyżej 55 lat) 

3. Kategoria wiekowa zostanie utworzona tylko w przypadku sklasyfikowania w niej co najmniej 3 
zawodników/zawodniczek. W przeciwnym wypadku zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej lub starszej 
(w przypadku kat. M20/K20). 

4. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w 
kat. wiekowych. 

5. O przynależności do kat. wiekowych decyduje rok urodzenia. 
 

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (dotyczy biegu filmowego i biegu zBiegiemNatury): 

1. Po zakończeniu Biegów zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia: 

- puchary oraz nagrody finansowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn; 

- statuetki oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii wiekowej; 

- puchary dla najlepszego  zawodnika i najlepszej zawodniczki zamieszkałych na terenie Wałcza; 

- statuetkę oraz nagrodę rzeczową dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika  3. wałeckiego festiwalu biegowego 

(nie dotyczy biegu OTWARTYCH SERC); 

- statuetkę oraz nagrodę rzeczową dla najstarszej mieszkanki i najstarszego mieszkańca Wałcza biorących udział w 3. wałeckim 

festiwalu biegowym (nie dotyczy biegu OTWARTYCH SERC); 

- medale (złoty, srebrny i brązowy) oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski 

BiegamBoLubię kobiet i mężczyzn 

- pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników; 

2. Organizator przewidział w biegu filmowym następujące nagrody pieniężne, równorzędne w klasyfikacji generalnej mężczyzn i 

kobiet w wysokości: 1m – 600,00 zł,  2m – 500,00 zł, 3m – 400,00 zł, 4m – 300,00 zł i 5m – 200,00 zł; 

3. Warunkiem odbioru nagrody finansowej jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze 

zdjęciem. 

 

X. INNE POSTANOWIENIA: 



1. Bieg filmowy (na 9999 m) przeprowadzony zostanie przy użyciu pomiaru czasu STS – TIMING. Każdy zawodnik musi posiadać 

przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. 

Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa 

nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu, zostaną 

zdyskwalifikowani; 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów; 

3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 

godziny od zakończenia imprezy. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po 

terminie; 

4. Informacji udzielają Dyrektor Biegu – Paweł Januszewski (biuro@biegfilmowy.pl) oraz Realizator Biegu  - MOSiR Wałcz, Beata 

Biała lub Małgorzata Januchowska tel. 067/258-40-56 lub mosir.walcz@hot.pl; 

5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku i danych osobowych dla potrzeb organizatora. 

6. Wyniki Biegu dostępne będą na stronach: www.mosirwalcz.pl, www.bieganie.pl oraz www.biegfilmowy.pl. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Komitet organizacyjny 
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