
REGULAMIN  
8.  BIEG UŁAŃSKI Z HISTORIĄ W TLE 

 
 
1. CEL IMPREZY: 
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
Promocja gminy Chojnice w Polsce. 
Upamiętnienie bitwy 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami. 
 
2. ORGANIZATOR: 
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice; 
tel. 52/ 3972559, 668 663 102, krzysztofs@gminachojnice.com.pl 
www.gokchojnice.pl 
 
3. TERMIN I MIEJSCE: 
Bieg odbędzie się 26.08.2017 r. o godzinie 13.00. Start i meta: boisko sportowe przy Świetlicy Wiejskiej w 
Krojantach k. Chojnic (6 km od Chojnic). Biuro zawodów usytuowane będzie w świetlicy wiejskiej w Krojantach 
przy ul. 18 Pułku Ułanów 11.  
 
4. TRASA I DYSTANS: 
Dystans: 8 km ( dwie pętle po 4 km).  
Trasa: dukt leśny utwardzony 
Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego.  
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 
udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 
Wszyscy zawodnicy startujący w 8. Biegu Ułańskim, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik 
powinien posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli 
daty urodzenia.  
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu.  
Limit czasu ukończenia biegu 1,5 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu są zobowiązani 
do zejścia z trasy. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie limitu czasu, ponoszą własną odpowiedzialność, 
stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. Zawodnicy skracający trasę 
nie będą sklasyfikowani. 
 
6. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I PAKIET STARTOWY: 
  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w 8. Biegu Ułańskim i 
wpłacenia opłaty startowej. Opłata startowa wyniesie: 
- 25 złotych (przy zapisach elektronicznych) 
- 35 złotych (w dzień biegu). 
Termin zgłoszenia: w dzień biegu. Koniec weryfikacji na 30 minut przed rozpoczęciem biegu. Biuro zawodów 
czynne od  godz. 10.00. 
Zgłoszenie drogą elektroniczną –  termin zgłoszeń drogą elektroniczną upłynie 11 sierpnia 2017 r. Do tego czasu 
opłata startowa będzie wynosiła 25 złotych. Numer konta, na które należy wpłacić wpisowe: Bank Spółdzielczy w 
Więcborku 07 8162 0003 0000 1544 2000 0010 z dopiskiem „wpisowe do Biegu Ułańskiego” 
Link do zapisów elektronicznych:  
http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=792 

 
Pakiet startowy składa się z chipu zwrotnego,  numeru startowego, medalu i koszulki okolicznościowej.  
7. KLASYFIKACJA: 
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
- indywidualne: generalna, generalna kobiet; 
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, tj. 
K, M – 18 (18 - 29 lat)  
K, M – 30 (30 - 39 lat)  

K, M – 40 (40 - 49 lat) 
K, M – 50 (50 - 59 lat)  
K,M –  60 (60 - 69 lat)   
K,M –  70 (70 i pow. lat)   
 Przy zaliczeniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się roku urodzenia. W biegu mogą startować 
zawodnicy, którzy do dnia 26.08.2017 roku ukończą 18 rok życia. 
Klasyfikacja generalna biegu dotyczy kolejno najlepszych na mecie kobiet i mężczyzn niezależnie od kategorii 
wiekowych w jakich startują. 
 
8. NAGRODY: 
W biegu zawodnicy otrzymują nagrody: 
a. w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – złote ułańskie ostrogi, za miejsca II-III statuetki.  
Za I miejsce - 400 zł, za II miejsce- 250 zł, za III miejsce – 150 zł. 
b. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III- statuetki. 
d. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma medal 
e. po dekoracji odbędzie się losowanie nagród wśród uczestników biegu. 
 
9. NOCLEGI, WYŻYWIENIE I DOJAZD 
Koszty opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym 
zakresie. Każdy zawodnik, który dokona weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek i napój.  
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną (na starcie, trasie i mecie). 
Organizator zapewnia toalety. 
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.  
Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do dyscypliny. 
Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na 
wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych. 
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem biegu 
Odbiór numeru startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu 8. Biegu 
Ułańskiego.  
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 

 
Chojnice, 24.03.2017 

 
 

                                                                                                                                      Krzysztof Syngierski 

 
 

Zapraszamy! 
 

www.gokchojnice.pl 

http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=792



