
REGULAMIN BIEGU 

 

 
Cel: 

 popularyzacja biegania, 
 promocja miasta Leszna 
 propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności 
 nawiązanie do historycznych korzeni miasta i regionu 
 przybliżenie mieszkańcom Leszna, klubów 64-sto i Maraton Leszno 

Organizatorzy: 

 Klubu Sportowego 64-sto, przy współudziale: 
 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” (Maraton Leszno) 

 
Kontakt: 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  

Mariusz Ciesielski 
 
 

Kierownik Biura Zawodów:   
Agata Barszowska 

 
e-mail: krolewska.dziesiatka@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:krolewska.dziesiatka@gmail.com


Termin i miejsce zawodów: 

 25 maja 2013 roku (sobota)  
 Start godzina 15:00 z Rynku miasta Leszna 

Biuro zawodów: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie, Plac Metziga 14, 64-100 Leszno, ok. 200m 
od startu. 
Biuro zawodów czynne będzie wyłącznie w dniu imprezy, tj. w sobotę 25 maja 2013 roku, od 
godziny 8:00 do godziny 14:30, po tym terminie weryfikacja zawodników i odbiór pakietów 
startowych nie będzie możliwe. 

 

Trasa biegu: 

 Trasa płaska, w przewazającej części prowadzona starówką miasta. 
 Bieg będzie odbywał się na dwóch pętlach po 5 km, ulicami miasta. 
 Trasa będzie oznaczona co 1 km. 
 Na trasie znajdować będzie się jeden punkt nawadniana. 
 Trasa nie posiada atestów: AIMS, PZLA. 
 Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny!!! 

Klasyfikacja końcowa: 

Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

 generalna mężczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1-3 

 w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3: 

KOBIET 

K 16 (16-19 lat) 
K 20 (20-29 lat)  
K 30 (30-39 lat)  
K 40 (40-49 lat) 
K 50 (50-59 lat) 
K 60 (60+ lat)  
 
MĘŻCZYZN 

M 16 (16-19 lat) 
M 20 (20-29 lat)  
M 30 (30-39 lat)  
M 40 (40-49 lat) 
M 50 (50-59 lat) 
M 60 (60+ lat)  



Pomiar czasu: 

 Pomiar czasu i ustalanie kolejności zawodników przybiegających do mety, dokonywany 
będzie za pomocą systemu chipów, wydawanych podczas weryfikacji zawodników w 
biurze zawodów wraz z pakietem startowym. 

 Posiadanie numeru startowego zamocowanego z przodu na odzieży wierzchniej w 
widocznym miejscu jest warunkiem niezbędnym do udziału w biegu i sklasyfikowania 
zawodnika w komunikacie końcowym. 

 Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować brak klasyfikacji 
zawodnika na mecie. 

 Zgubienie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją 
 Uwaga: numery startowe stanowią własność organizatora i po minięciu linii mety będą 

odbierane przez wyznaczonych do tego celu wolontariuszy. Od zwrotu numeru 
startowego uzależnione będzie wydanie zawodnikowi pamiątkowego medalu z imprezy. 

 

Świadczenia dla zawodników: 

 Zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie i stawią się w 
biurze zawodów w czasie jego godzin pracy otrzymają pakiet startowy. W skład którego 
wchodzi numer startowy z chipem do pomiaru czasu, zestaw agrafek, do jego 
zamocowania, worek na depozyt, gąbka, zestaw upominków w zależności od hojności 
sponsorów. 

 Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania imprezy biegowej. 
 Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają medal 

pamiątkowy. 
 W trakcie biegu organizator zapewni na trasie jeden punkt odświeżający z wodą, a na 

mecie każdy uczestnik otrzyma, posiłek regeneracyjny na podstawie wydawanych wraz z 
pakietem startowym w biurze zawodów bonów żywieniowych. 

 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje nagrody w postaci 
pamiątkowych pucharów i dodatkowo nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych 
zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 nagradzani będą pamiątkowymi pucharami. 

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

 Organizator przed i po biegu, zapewnia możliwość skorzystania z szatni toalet oraz 
natrysków, zlokalizowanych w budynku, w którym będzie funkcjonowało biuro zawodów. 

 Wśród zawodników, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie i wypełnią  formularz 
konkursowy, właściwe jury wybierze zwycięzców, którzy otrzymają drobne nagrody 
rzeczowe. 
 

Zgłoszenia do biegu: 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza zamieszczonego 
na stronie biegu do dnia 21.05.2013 – termin ostateczny. 
 
Organizator ustala limit uczestników na 600 osób. 



Sprawy finansowe 

Opłata startowa wynosi: 

 dla osób, które dokonają wpłaty do dnia 15 kwietnia 2013:  30 zł 
 dla osób, które wniosą opłatę po 15 kwietnia, a przed 16 maja 2013: 40 zł 
 dla osób, które wpłaty dokonają po 15 maja:    50 zł 
 

Uwaga: 
 

Nie będzie możliwości dokonania opłaty startowej w biurze zawodów w dniu startu. 
 

Osoby, które dokonają opłaty startowej po 21 maja 2013 roku, zobowiązane są do 
przedłożenia w biurze zawodów potwierdzenia dokonania wpłaty.  

 
W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu nie istnieje możliwość scedowania 
opłaty startowej na inną wskazaną osobę. 

 
Koszty związane z prowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.  

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

 
Dane do dokonania przelewu: 

 
Stowarzyszenie "Klub Sportowy 64-sto" 
ul.Gabriela Narutowicza 49/2 
64-100 Leszno 
Konto w Aliorbank S.A. nr 05 2490 0005 0000 4500 8530 1215 

 

Uczestnictwo 

 Każdy zawodnik musi osobiście stawić się w biurze zawodów w celu weryfikacji, z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, po 

przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu 

w komunikacie końcowym (z numerem dowodu osobistego i adresem zamieszkania) 

lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach. 

 Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu lub jego 

zdolność zostanie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.  

 Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także w celach 

promocyjnych. 



 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do 

jego bezwzględnego przestrzegania. 

 Pobranie numeru startowego jest traktowane jako jednoznaczne zaakceptowanie 

zapisów regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń w 

momencie przekroczenia liczby 600 uczestników. 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na 

jego terenie. 

 Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

i odpowiedniej opieki. 

 Organizator udostępni wyniki biegu na: 

o stronie internetowej biegu 

o portalu internetowym maratony polskie.pl 

o sms 

o stronie tritime.pl 

 W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez któregoś z 

zawodników, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 Protesty rozstrzyga Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Decyzja podjęta przez 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przez  jest nieodwołalna. Termin 

rozpatrywania protestów 24 godziny. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 

 

 Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego     

   Mariusz Ciesielski 


