
VI BIEG ZAMKOWY 
19 MAJA 2013 r.  - START godz. 12.00 

 
I. CELE: 
- propagowanie sportu i aktywności fizycznej, 
- propagowanie zdrowego trybu życia, 
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 
- integracja środowiska biegaczy, 
- uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Torunia i turystów przyjezdnych, 
- promocja miasta Torunia, 
- uczczenie wydarzeń historycznych: zdobycia i zburzenia zamku krzyżackiego, hołdu "Ziemi Pruskiej", 
połączenia toruńskich miast oraz nadania Toruniowi trzech wielkich przywilejów przez króla polski Kazimierza 
Jagiellończyka. 
 
II. ORGANIZATOR: 
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu, ul. Przedzamcze 3. 
Kontakt: Marcin Łęcki 697 - 256 - 210. 
 
III. BIURO ZAWODÓW: 
Adres biura zawodów oraz godziny otwarcia zostaną podane w późniejszym terminie. 
 
IV . TRASA: 
Długość trasy ok. 10 km. Szczegółowy przebieg zostanie podany w późniejszym terminie po akceptacji przez 
odpowiednie organy. 
Trasy będą zabezpieczać: Policja, Straż Miejska oraz wolontariusze. Organizator zapewnia opiekę medyczną 
podczas zawodów. Limit czasu 1,5 godziny od momentu startu. Na trasie biegu znajdować się będzie punkt z 
wodą. 
 
V. UCZESTNICTWO: 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub pisemne oświadczenie o starcie na 
własną odpowiedzialność. 
Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat do dnia 19 maja br. włącznie. 
 
VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 
Zgłoszenia do udziału w zawodach można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: 
www.biegzamkowy.pl lub e-mailowo na adres: biegzamkowy@interia.pl do dnia 16.05.2012 r.  
W przypadku zgłoszeń poprzez formularz lub e-mail wymagane podpisy zostaną uzupełnione podczas 
weryfikacji w Biurze Zawodów.  
 
Uwaga!!! Po przekroczeniu liczby 170 zgłoszeń, dalsze zapisy zostaną wstrzymane. W takiej sytuacji       
nie będzie także możliwości dokonania zgłoszenia w dniu zawodów. Do startu zostaną dopuszczeni 
zawodnicy z listy zgłoszeń, którzy dokonają opłaty startowej do dnia zawodów włącznie. 
 
Opłata startowa: 
20,00 zł  do 30 kwietnia 
30,00 zł  od 1 maja 
 
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Zgłoszony zawodnik uznaje, że zapoznał się z regulaminem i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb biegu.  
 
Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:  
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki Ul. Przedzamcze 3 87 – 100 Toruń  
Konto: Bank Millennium SA -  69 1160 2202 0000 0000 8725 4651, tytułem: „Wpisowe na zawody - imię i 
nazwisko" 



 
VII. KLASYFIKACJA: 
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja; 
- kategoria generalna kobiet i mężczyzn, 
- kategorie wiekowe:  
K 1, M 1 (16 - 18 lat)K 2, M 2 (16 - 29 lat), K 3, M 3(30 – 39 lat), 
K 4, M 4(40 – 49 lat), K 5, M 5 (50 – 59 lat), K 6, M 6 (60 i powyżej), 
- kategorie dodatkowe: rodzinna, rekreacyjna, Najszybszy mieszkaniec/mieszkanka Torunia, 
 
VIII. NAGRODY: 
Pierwszych 150 zawodników biegu, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal. Pozostali 
zawodnicy otrzymają medale pocztą, na koszt organizatora. W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn za 
zajęcie miejsc I - III zawodnicy otrzymają puchary. W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I - III 
zawodnicy otrzymają upominki rzeczowe. W pozostałych kategoriach zostaną nagrodzeni zwycięzcy. Po biegu 
odbędzie się loteria fantowa. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
- Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny, 
- Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny, 
- Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają sędziowie  i organizatorzy biegu, 
- Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne, 
- Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają 
służby medyczne, Policja i Straż Miejska, 
- Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe, 
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych 
na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 
całości, 
- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag 
organizatora i decyzji sędziów, 
- Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu. 
 
 


