
 

 

       

          

 
 

 
 
 
 

 
R E G U L A M I N 

I BIEGU „WYDMIŃSKA zaDYSZKA” 
WYDMINY, 29.06. 2013r. 

 
 
 

1. Cel 
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu  
Promocja Gminy Wydminy 
Integracja społeczności sportowej 
Wyłonienie najlepszych biegaczy na dystansie 10km 
 

 
2. Organizator 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy, ul. Grunwaldzka 94,               
11-510 Wydminy, sportzkultura@wp.pl, 506161563 
 

 
3. Patronat Honorowy 

Wójt Gminy Wydminy, Radosław Król 
 

 
4. Patronat medialny 

TVP Olsztyn, Gazeta Giżycka, Kurier Wydmiński, Radio 5, Radio Planeta FM Giżycko, Radio 
Olsztyn, wamasport.pl, wydminy.pl,  
 

 
5. Termin i miejsce 

 29 czerwca 2013r.  
                 godz. 930   - „BiegamBoLubię Rodzinę” – rekreacyjny bieg 3333m, marsz nordic walking 

godz. 1000 -  wózki handbike 10km 
godz. 1030 - bieg główny 10km 
godz. 1200 –   dekoracja zwycięzców, losowanie nagród, zakończenie 
 

 Biuro Zawodów - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sportzkultura@wp.pl


6. Trasa 
Bieg odbędzie się na wytyczonej trasie o długości 3333m ( 10km - 3 okrążenia). Start i meta biegu, 
ul. Grunwaldzka 94 ( szkoła) .Uczestnicy pobiegną ulicami: Grunwaldzka, Suwalska, M. Kajki, J. 
Słowackiego, Smętna.  Na trasie znajdować się będzie jeden punkt żywieniowy w okolicy miejsca 
startu/mety. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy, bez podania przyczyny. Bieg 
odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Zgłoszenia 

drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2013r. na adres www.wydminy.pl oraz 
http://timepro.pl/form/201312/ 
Limit uczestników w biegu głównym na dystansie 10km - 100 osób 
Limit uczestników w biegu towarzyszącym, na dystansie 3333m -  100 osób 

 
 

8. Wpisowe 
„Wydmińska zaDyszka” 10km - 40 zł do dnia  21 czerwca 2013r. 
„BiegamBoLubię Rodzinę” 3333m  - 15zł do dnia 21 czerwca 2013r. 
Uczestnicy wyścigu handbike’ów  zwolnieni z opłaty startowej 
 
decyduje data nadania wpisowego. 
Wpłat prosimy dokonywać na konto:  
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy  
11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 94 
 95 1090 2792 0000 0001 2016 4495 – Bank Zachodni WBK 

W tytule przelewu należy wpisać: 

imię, nazwisko „ opłata startowa Wydmińska zaDyszka 2013+dystans” 

 

Osoby, które wniosą opłatę po 21.06.2013r. przy rejestracji zobowiązane są do okazania dowodu 
wpłaty lub potwierdzenia przelewu. 
Zawodnikom, którzy zgłoszą się do biegu głównego na 10km do dnia 21.06.2013r. (piątek) i opłacą 
wpisowe organizator zapewnia pełen pakiet startowy tj. numer startowy, pamiątkowy medal, posiłek 
regeneracyjny. 
 

 
9. Uczestnictwo 

Do startu w biegu głównym oraz biegu wózków zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do dnia 
29.06.2013r. ukończą 18 rok życia. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu głównym lub 
własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną 
odpowiedzialność.  
 
 

http://www.wydminy.pl/
http://timepro.pl/form/201312/


 
 

10.  Nagrody  
 
Bieg główny 10km 
 

MĘŻCZYŹNI 
Miejsca I- III – statuetki, nagrody rzeczowe, upominki od organizatora 
 
KOBIETY 
Miejsca I -III – statuetki, nagrody rzeczowe, upominki od organizatora 
 

Nagrody w kategoriach wiekowych 
Miejsca I- III – statuetki, nagrody rzeczowe 
 

     Kategorie wiekowe: 
Kobiety 18 – 29 lat   Mężczyźni 18 – 29 lat 
  30 – 39 lat     30 – 39 lat 
  40 – 49 lat     40 – 49 lat 
  50 – 59 lat     50 – 59 lat 
  +60  lat     +60  lat 
 
 
 
 Kategoria wózków handbike: 
 

MĘŻCZYŹNI 
Miejsca I- III – statuetki, nagrody rzeczowe, upominki od organizatora 
 
KOBIETY 
Miejsca I -III – statuetki, nagrody rzeczowe, upominki od organizatora 

 
             
  

Nagrody nie dublują się tzn. zawodnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej , 
nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych. 

 
W ramach biegu głównego rozegrane zostaną  Mistrzostwa Gminy Wydminy na 10 km 
w dwóch kategoriach wiekowych: 18-49 lat oraz 50 i starsi oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 
 
 Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród  
o łącznej wartości 3 tys. 

 
 

 
11. Finansowanie 

 Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy. 
 

 
12.  Różne 

Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Wydminach, ul. Grunwaldzka 94  w dniu zawodów od godz. 730 do godz. 845. Koszty przejazdu, 
wyżywienia i zakwaterowania zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.  

Organizator zabezpieczy i wyznaczy miejsca parkingowe. Do dyspozycji uczestników będzie 
depozyt, toalety i prysznice w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Grunwaldzka 94. 
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.  
 

 
 



 
 

13.  Postanowienia końcowe 
Dane osobowe uczestników biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku.  
Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu 
(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo zmian, które 

zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 

organizatora.  
 
 
                                                                                              Organizator 
 
 
 

Impreza współfinansowana przez 
Urząd Gminy Wydminy 

Sołectwo Wydminy 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


