
 

 

 

Karwiny Biegają - Regulamin 

Puchar Gdyni  

1. Organizator  

 The North Event Krzysztof Walczak 

 Rada Dzielnicy Gdynia Karwiny 

 Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Miasto Gdynia 

2. Termin  

19.10.2014 r. 

3. Miejsce 

Gdynia Karwiny – wejście do lasu od ul. Zofii Nałkowskiej 

4. Cel imprezy 

 Popularyzacja biegów  

5. Biuro zawodów  

Od godz. 9.00 do 12.00 

6. Uczestnictwo 

a. w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 

wytrzymałościowego 

b. w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu zgodnie ze swoim wiekiem (weryfikacja 

daty urodzenia zawodników w biurze zawodów) 

c. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z 

regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą 

d. uczestnicy w biegu głównym na dzień imprezy tj. 19.10.2014 musza mieć ukończone 16 lat. 

7. Program minutowy 

9:00 - otwarcie biura zawodów 

13:00 - bieg główny na dystansie około 6km 

Imprezy towarzyszące: 

10:00 - bieg chłopców i dziewcząt 8-9 lat 

10:20 – bieg chłopców i dziewcząt 10-11 lat 

10:40 – bieg chłopców i dziewcząt 12-13 lat 



 

 

10:55 – bieg chłopców i dziewcząt 14-16 lat 

11:10 – bieg chłopców i dziewcząt do lat 7 

11:30 – bieg chłopców i dziewcząt 17-18 lat 

15:00 – Nordic Walkin 6km 

 

Uwaga: Imprezy towarzyszące mają odrębne regulaminy. 

8. Kategorie wiekowe w biegu głównym 

 kobiety do 29 lat 

 kobiety do 39 lat 

 kobiety do 49 lat 

 kobiety do 59 lat 

 kobiety do 69 lat 

 kobiety 70 lat i starsze 

 mężczyźni do 29 lat 

 mężczyźni do 39 lat 

 mężczyźni do 49 lat 

 mężczyźni do 59 lat 

 mężczyźni do 69 lat 

 mężczyźni 70 lat i starsi 

9. Nagrody bieg główny 

 Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

 Puchar dla zwycięzcy kategorii. 

 Ceremonia podsumowania Grand Prix odbędzie się po zakończeniu cyklu, miejsce i termin 

zostaną opublikowane na stronie www.puchargdyni.pl przed pierwszym biegiem Pucharu 

Gdyni. 

10. Wpisowe 

a) 20 zł do  12 października  

b) 50 zł w dniu imprezy 

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Uwaga: Mieszkańcy Karwin zwolnieni są z opłaty startowej. 

11. Zgłoszenia 

a) on-line: http://elektronicznezapisy.pl/events/1136/starts/new  

b) w dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga limit: pula wolnych numerów będzie wynosiła 10% 

zapisanych uczestników, którzy do 12 października dokonają opłaty startowej) 

12. Postanowienia końcowe 

a. zawody odbędą się bez względu na pogodę 

b. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

http://elektronicznezapisy.pl/events/1136/starts/new


 

 

wyrządzone przez uczestników 

c. przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych 

osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 

handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 

ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Organizatora. 

d. w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych 

e. uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

f. zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin 

g. pomiar czasu odbędzie się na "chip-ach", które należny zwrócić organizatorowi za metą 

h. ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego 

i. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

Patronat sportowy: 

 Ranata Walendziak, 

 Waldemar Lisicki, 

 Andrzej Magier, 

 Antoni Cichończuk. 

Patronaty medialne: 

 www.trojmiasto.pl 

 

 

 

 

 

http://www.trojmiasto.pl/

