
Regulamin 

III  Dycha  Drzymały 

 

I Cel 

 Popularyzacja biegów masowych 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 

 Promocja miasta Rakoniewice 

 

II Organizatorzy 

 Burmistrz  Rakoniewic 

 Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach 

 

Kontakt: 

 Dyrektor biegu:  

Krzysztof  Krawczyk - 509611317, 

e-mail: krawczyk_Krzysztof@wp.pl  

dyrektor@dychadrzymaly.info.pl 

 Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego: 

Arkadiusz Pawłowski - 509611340 

 Kierownik Biura Zawodów: 

Agnieszka Biegaj - 509-122-614, 

e-mail: a.biegaj@logw.pl 

biuro@dychadrzymaly.info.pl 

 

 

III Termin i miejsce 

 6 października 2013 r. (niedziela) godzina 13
30

 

Rynek w Rakoniewicach 

 Biuro zawodów: 

Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Nowotomyska 3, 62-067 Rakoniewice,                        

czynne od 9
00

 do 12
30 

 Kierownik biura zawodów: 

           Agnieszka Biegaj  

          tel. 509122614,   

           e-mail: a.biegaj@logw.pl    

biuro@dychadrzymaly.info.pl 

 

 z-ca kierownika biura zawodów: 

Katarzyna Linkiewicz 

e-mail: k-linkiewicz@wp.pl  

 

IV Trasa biegu 

 

 Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle,  

 Posiada atest PZLA.  

 Na trasie znajduje się  punkt z wodą.  

 Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny. 
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V Klasyfikacja 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: 

  KOBIET MĘŻCZYZN 

K 16 (16-19 lat)  M 16 (16-19 lat) 

K 20 (20-29 lat)     M 20 (20-29 lat) 

K 30 (30-39 lat)     M 30 (30-39 lat) 

 K 40 (40-49 lat)     M 40 (40-49 lat) 

K 50 (50-59 lat)     M 50 (50-59 lat) 

K 60 (60-69 lat)     M 60 (60-69 lat) 

K 70 (70 i więcej)     M 70 (70 i więcej) 

 

 Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Rakoniewice 

 

 Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik 

 

 Ochotnicza Straż Pożarna  

 

I miejsce: Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grodzisku Wielkopolskim 

II miejsce: Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rakoniewicach 

III miejsce: Puchar Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP       w Rakoniewicach 

 

 

VI Pomiar czasu 

 Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma DATA SPORT za 

pomocą systemu chipów aktywnych wbudowanych w numerze startowym. 

 Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w 

biegu               i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników 

 Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu 

otrzymują medal pamiątkowy. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek 

oraz napoje.  

 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje nagrody 

finansowe. 

Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10%      

wygranej     ( art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę finansową powinien posiadać: 

PESEL, adres zamieszkania oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu 

Skarbowego.  



 W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III 

miejsce otrzymają pamiątkowe nagrody. 

  Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą 

nagrodzeni               w kategoriach wiekowych.  

 

VIII Zgłoszenia do biegu 

 Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 20.09.2013r. 

na stronie www.dychadrzymały.info.pl 

 Limit zawodników zgłoszonych do biegu wynosi 1000 osób zgłoszonych i 

opłaconych. Osoby, które dokonały zgłoszenia a nie dokonały opłaty nie będą 

brane pod uwagę.   

 Równocześnie podczas biegu odbędą się XIX Indywidualne i Drużynowe 

Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Biegu na 10 

km. Zgłoszenie zawodników do Mistrzostw Polski Strażaków dokonują 

jednostki delegujące-macierzyste na adres slawecki@kgpsp.gov.pl podając: 

imię i nazwisko zawodnika, dokładny adres zamieszkania (w tym gmina, 

powiat, województwo), datę urodzenia, numer telefonu zawodnika, numer 

legitymacji służbowej, nazwę komendy wojewódzkiej, pod którą strażak 

podlega. Reprezentantów Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje regulamin 

XIX Mistrzostw Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej  

w Biegu na 10 km. 

Osoby startujące w klasyfikacji Mistrzostw nie dokonują zgłoszeń we własnym 

zakresie przez formularz zgłoszeniowy. 

 

Uczestnikom Mistrzostw Polski Strażaków PSP zostaną nadane numery 

startowe powyżej 1000. 

 

IX Sprawy finansowe 

 Opłata startowa wynosi: 

10 zł,  

Nie będzie możliwości dokonania opłaty startowej  w dniu zawodów.  

 Opłaty można dokonywać do dnia 25.09.2013r. na rachunek bankowy:  

      59 9081 0006 2001 0000 1544 0010 

Gmina Rakoniewice 

Osiedle Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice 

 W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, 

którego opłata startowa dotyczy. 

 Osoby, które dokonają wpłaty opłaty startowej po 25.09.2012 r. muszą 

przedłożyć w biurze zawodów potwierdzenie wpłaty, przelewu w wysokości 10 

zł.  

 Zawodnicy o nazwisku Drzymała oraz zawodnicy powyżej 70 roku życia 

zostają zwolnieni    z opłaty startowej. 

 

 

 

http://www.dychadrzymały.info.pl/
mailto:slawecki@kgpsp.gov.pl


X Uczestnictwo 

 w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, 

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

 zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę 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, 

 każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego 

wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie 

końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,  

 każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem  

i zobowiązany jest do jego przestrzegania, 

 pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

XI Postanowienia końcowe 

 Wyniki biegu dostępne będą: 

 dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym nr telefonu 

komórkowego- SMS-em po zakończeniu biegu, 

 dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach 

www.dychadzymaly.info.pl          i www.maratonypolskie.pl, 

 zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 organizator wprowadza limit zawodników – 1000 zgłoszonych i opłaconych 

zawodników.  

 Organizatorzy pozostawiają - 100 numerów startowych do dyspozycji 

Dyrektora Biegu dla zaproszonych gości oraz zawodników wyczynowych. 

Dyrektor biegu ma prawo dysponowania numerami również w dniu zawodów.  

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 

 

 

Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego                Dyrektor Biegu  
 

            Arkadiusz Pawłowski     Krzysztof Krawczyk    
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