
REGULAMIN   
I   BIEG DOBCZYCKI  
O Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 

Dobczyce,  SOBOTA   19.07.2014 godz.16.00 
 

 

 

I . ORGANIZATOR:  
● Dobczycki Klub Biegacza   

Współorganizator:  

● Gmina Dobczyce 

Partnerzy: 
● KS Raba 

● MGOKiS w Dobczycach 

● Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 

● Stowarzyszenie KAT 

● Femisfera 

● WIDOB automatyka i robotyka 

II.CELE 
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta. 

3. Promocja miasta i regionu. 

 

III.TERMIN I MIEJSCE 

19.07.2014, godz.16.00 

 Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (budynek RCOS) 
 

1. Bieg odbędzie się w dniu 19 lipca 2014 r. w Dobczycach  na dystansie ~10 km ulicami miasta. Trasa 

asfaltowa. 

2. Rozpoczęcie zawodów godzina 16.00 przy budynku RCOS. 

3. Pomiar czasu elektroniczny. Chipy będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z 

pakietem startowym w dniu 19 lipca 2014 r. (sobota) w godz. 12.30 – 15.00. 



4. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km. 

5. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu 

zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną 

odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz 

kodeksu cywilnego. 

6. Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku RCOS przy ulicy Szkolnej 43. 

IV. KLASYFIKACJE 
W I Biegu Dobczyckim w biegu głównym - 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet 

Kategorie wiekowe :      

mężczyzn 

M16 16 – 29 lat   

M30 30 – 39 lat  

M40 40 – 49 lat   

M50 50 – 59 lat 

M60 60 i więcej LAT 

kobiet 

K16 16 – 29 lat 

K30 30 – 39 lat 

K40 40 – 49 lat   

K50 50 – 59 lat  

K60 60  i więcej LAT 

 

2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii Gminy Dobczyce 

Kategorie wiekowe : 

mężczyzn 

M16 16 – 19 lat 

M20 20 – 29 lat      

M30 30 – 44 lat     

M45 45 i więcej lat       

kobiet 

K16 16 – 19 lat 

K20 20 – 34 lat 

K35 35 i więcej lat 

V.  ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegu głównym na dystansie 10 km może wziąć udział osoba,  która w dniu 19.07.2014 ukończyła 

16 lat (ur. 1998r.) 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.  

3. Limit uczestników biegu wynosi 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego 

zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w 

biurze zawodów w dniu biegu. 

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC.  Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który 

składają się: 

a. ● numer startowy wraz z czterema agrafkami 

b. ● worek na depozyt 

c. ● wodę na trasie zawodów 

d. ● pamiątkowy medal na mecie 

e. ● ciepły posiłek na mecie 

7. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte 

z przodu do koszulki startowej . Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest 

niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

8. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 



9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających. 

 

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia ON – LINE do I Biegu Dobczyckiego będą przyjmowane poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: 

a. biegdobczycki.dkb.org.pl 

b. maratonypolskie.pl 

c. pulsarsport.pl 

do dnia 11 lipca 2014r. oraz osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Za 

zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej. 

Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego wypełnieniu wpłaca opłatę. 

Opłata startowa wynosi do: 

● 30.04.2014 - 35 zł 

● 01.05 - 16.06 - 45 zł 

● 14.06 - 11.07 - 55 zł 

● Wpisowe w dniu zawodów - 65 zł 

● 30.06.2014 - 25zł -  tylko dla mieszkańców Gminy Dobczyce 

● Od 01.07  - 40 zł  - tylko dla mieszkańców Gminy Dobczyce 

2. Zwolnione z opłaty startowej są osoby, które ukończyły 70 lat. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. 

4. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty,  jednak nie 

później niż 10 dni przed datą zawodów. 

5. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać potwierdzenie dokonanej wpłaty, oraz 

dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 

6. Dane do przelewu: 

● Dobczycki Klub Biegacza 

● ul. Piastowska 16 

● 32-410 Dobczyce 

NUMER KONTA 

● 29 8619 0006 0010 0200 9494 0001 

● Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 

Tytułem 

● Bieg Dobczycki - opłata - (imię i nazwisko) 

VII. NAGRODY 
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zwycięzcy otrzymują nagrody 

pieniężne: 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

IV miejsce 

400zł + medal 

300zł + medal 

200zł + medal 
100zł  +medal 

2. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn biegu głównego zwycięzcy otrzymują: 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 



3. W klasyfikacji generalnej kategorii mieszkańców Gminy Dobczyce  kobiet i mężczyzn  

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

IV miejsce 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe   

4. W klasyfikacji wiekowej kategorii mieszkańców Gminy Dobczyce  kobiet i mężczyzn biegu 

głównego zwycięzcy otrzymują: 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

IV miejsce 

 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe  + medal 

nagrody rzeczowe   

5. Nagrody w poszczególnych kategoriach nie dublują się. 

6. Aby kategoria została utworzona musi wziąć w niej udział co najmniej 3 zawodników. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników I Biegu Dobczyckiego obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. W skład Gminy Dobczyce wchodzi 13 sołectw: Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, 

Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, 

Stadniki, Stojowice.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

5. Bieg Dobczycki odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z szatni i depozytu na starcie oraz z umywalni i natrysków 

znajdujących się w budynku RCOS. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.dkb.org.pl, 

www.maratonypolskie.pl, oraz www.pulsarsport.pl. 

9. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed 

rozpoczęciem imprezy. 

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

14. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min po 

ukazaniu się nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po 

pozytywnym rozpatrzeniu skargi. 

Dyrektor biegu 

Piotr Korbas 

tel: 660 715 196 


