
Regulamin BIEGU ORDONA, Dzielnica Ochota m. st. 
Warszawy 03.09.2017 r. 

I. ORGANIZATOR: 

"Templum Temporis” ul. Kazubów 8/33, 01-466 Warszawa we współpracy z 
Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy. 

II. CELE: 

 Upamiętnienie obrońców Reduty Ordona 

 Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu, 

 Promowanie zdrowego stylu życia, 

 Integracja mieszkańców Warszawy i dzielnicy Ochota, 

 Promocja Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. 

III. WSPÓŁFINANSUJĄCY i SPONSORZY: 

Patronat Honorowy Zawodów: 

 Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – Pani Katarzyna Łęgiewicz 

Sponsorzy i Partnerzy: 

 Dzielnica Ochota m. st. Warszawy 

 Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych 
 

IV. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY:  
 03.09.2016 (niedziela), Park Szczęśliwicki  

 Baza zawodów: Polana pod Górką Szczęśliwicką, Warszawa 

 Start zawodów: 14:00 z miejsce przy Bateryjce   

V. TRASA i DYSTANS: 

 Bieg Ordona – 5 km (okolice Parku Szczęśliwickiego i alejki Parku 
Szczęśliwickiego)  

 Nawierzchnia trasy: asfalt, płyty z kostki bauma,  

 Zawodników Biegu głównego obowiązuje limit czasu 40 minut.  

 Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do 
opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.  

 Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych.  

VI. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W biegu może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 5 (ur. 
2012 r.). 

2. W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę 
rodzice, lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów. 



3. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 
zdolności do udziału w biegach długodystansowych, lub do podpisania 
oświadczenia udziału w imprezie na własną odpowiedzialność. 

4. Limit uczestników wynosi: 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego zamknięcia zapisów. Bez względu na ilość zgłoszeń 
organizator zamknie zapisy on-line w dniu 31.08.2017 r. W miarę wolnych 
miejsc będzie możliwość zapisu w biurze zawodów, jednak osobom 
rejestrującym się na bieg w biurze zawodów, Organizator nie może 
zagwarantować pełnego pakietu startowego. 

5. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach podpisują 
oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że 
zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu. 

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu głównego otrzymuje 
pakiet startowy na który składają się: 

 numer startowy z czipem zwrotnym do pomiaru czasu, 

 pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie, 

 butelkę wody mineralnej, 

 koszulkę Biegu Ordona (bawełniana), 
7. Organizator może zagwarantować wybrany przez uczestnika rozmiar 

koszulki tylko przy rejestracji i opłacie za udział do 25 sierpnia 2017r, przy 
zapisie po tym terminie Organizator nie może zagwarantować wybranego 
rozmiaru koszulki. 

8. W czasie zawodów dostępny będzie samochód-szatnia dla zawodników i 
depozyt (baza zawodów) 

VII. ZGŁOSZENIA I WYNIKI: 

OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia on-line do Biegu Ordona będą przyjmowane poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej do dnia 31.08.2017 r. 

2. Opłata startowa wynosi: 
3. - do dnia 25.08.2017 (włącznie) – 20 zł, 
4. - do dnia 31.08.2017 (włącznie) – 30 zł, 
5. - w biurze zawodów w dniu startu - 40 zł 

 Zwolnione z opłaty startowej są osoby które w dniu zawodów ukończyły 
65 lat oraz osoby zaproszone przez Organizatora. 

 Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu 
internetowego. 

 Po dokonaniu zgłoszenia, dokonać opłaty startowej.  

 Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia 
uczestnictwa. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji 
przelewów bankowych i pocztowych. 

6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty 
startowej. 

7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto 
organizatora. Podczas odbioru pakietów startowych zawodnicy muszą 
posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 



WYNIKI: 

1. W Biegu Ordona (5 km) będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

 Klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn i kobiet, 

 Klasyfikacja "najmłodszy mieszkaniec dzielnicy Ochota" (kobieta i 
mężczyzna), 

 Klasyfikacja "najstarszy mieszkaniec dzielnicy Ochota" (kobieta i 
mężczyzna), 

2. Pomiar czasu w Biegu głównym odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów. 
3. Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. 
4. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie. 
5. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. 

VIII NAGRODY: 
 Wszyscy uczestnicy Biegu Ordona którzy ukończą bieg w regulaminowym 

czasie 40 minut otrzymają pamiątkowe medale.  

 W klasyfikacji generalnej OPEN kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III 
otrzymają pamiątkowe puchary  

 Puchar otrzymają również "najmłodszy mieszkaniec dzielnicy Ochota" 
(kobieta i mężczyzna) i "najstarszy mieszkaniec dzielnicy Ochota" (kobieta i 
mężczyzna), którzy przebiegli dystans biegu głównego. 

Program zawodów: 

11.30 - otwarcie biura zawodów i weryfikacja zgłoszonych zawodników do Biegu 
Ordona (przy weryfikacji zawodnik proszony jest o okazanie dokumentu tożsamości 
przy wydawaniu pakietu startowego); 
13.30 – zakończenie weryfikacji uczestników w Biurze Zawodów 
13.45 – oficjalne powitanie uczestników i kibiców, oraz rozgrzewka przed biegiem 
14.00 – start Biegu Ordona na dystansie 5 km. 
14.45 – zakończenie biegu 
15.00 – dekoracja zwycięzców. 
15.15 – zamknięcie zawodów  
 
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników Biegu głównego od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę. 
 
Dyrektor Biegu: Łukasz Kacprzak. 


