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„V BIEG OLIWSKI” 

15 października 2017 

Dystanse: 5 i 10 km 

 

Cele biegu: 
 Popularyzacja sportu oraz zdrowego trybu życia; 

 Promocja Oliwy; 

 Integracja lokalnej społeczności; 

 Zachęcenie mieszkańców Oliwy do częstszego, rodzinnego i aktywnego spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu; 

 Zachęcenie społeczeństwa do wypoczywania na terenach leśnych. 

 
Organizatorzy:                   
Rada Dzielnicy Oliwa 

Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem 

Sportevo Triathlon Team        

 
Trasa:  
Start i meta - znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS 

(wejście od ulicy Jeleniej). Cała trasa zlokalizowana jest  w lesie (teren Nadleśnictwa Gdańsk).  

Pierwszy wariant trasy wynosi 5 km, a drugi 10 km. 

 
Godzina startu:  
10:00 

 
Oznaczenie trasy:  
w miejscach newralgicznych  – wolontariusze w odblaskowych kamizelkach, taśmy ostrzegawcze.  
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Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 
1. Wpisowe dla pierwszych 50-ciu mieszkańców Oliwy bezpłatne. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Warunkiem uzyskania darmowego startu jest wpisanie pełnych danych 

adresowych przynależących do Oliwy.  

2. Opłata startowa wynosi 30 zł  

3. Limit uczestników wynosi 500 osób; 

4. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń; 

5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która do dnia 10 października 2017 roku wypełniła 

elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresami:, www.biegoliwski.pl a także 

na profilu pod nazwą Bieg Oliwski na portalu Facebook; 

6. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym należy wybrać jeden z dostępnych dystansów 

5 lub 10 km; 

7. Uczestnicy podczas odbioru numerów startowych w biurze zawodów, podpisują 

oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku dla celów weryfikacji, publikacji wyników oraz promocji bieżącej 

oraz przyszłych edycji biegów; 

8. W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia; 

9. Osoby poniżej 18 roku życia (które w dniu biegu tj. 15 października 2017 roku nie 

osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania w dniu zawodów 

pozwolenia na udział w zawodach (podpis i nr PESEL rodzica) i oświadczenia od 

rodziców lub prawnych opiekunów o biegu dziecka na odpowiedzialność rodziców lub 

opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla 

celów weryfikacji, publikacji wyników oraz promocji bieżącej oraz przyszłych edycji biegów; 

10. Numery startowe wydawane będą w dniu zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 (w biurze 

zawodów na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS (wejście od 

ulicy Jeleniej) po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o biegu na 

własną odpowiedzialność; 

11. Pomiar czasu w zawodach prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego; 

12. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 120 minut; 

13. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 zobowiązani są do zejścia z trasy 

biegu; 

14. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie 

się do decyzji organizatorów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

15. Organizatorzy zwracają uwagę, że każdy uczestnik niniejszych zawodów powinien 

ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie; 

16. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę; 

17. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu; 
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18. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany; 

19. Na miejscu startu (mety) znajduje się depozyt dla osób startujących w biegu; 

20. W dniu startu do dyspozycji uczestników i kibiców będzie parking Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu (wjazd od Hali Widowiskowo Sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej)  

21. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej; 

22. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia; 

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.  

 
Klasyfikacja końcowa biegów: 

I. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna kobiet i mężczyzn oraz w niżej 

wymienionych grupach wiekowych: 

Kobiety (K1) 16 - 18 lat 

  (K2) 19 - 29 lat 

                       (K3) 30-39 lat 

                       (K4) 40-49 lat 

                       (K5) 50-59 lat 

                       (K6) 60-69 lat 

                       (K7) 70 lat i więcej  

 

II. Mężczyźni (M1) 16 - 18 lat 

  (M2) 19 - 29 lat 

                       (M3) 30-39 lat 

                       (M4) 40-49 lat 

                       (M5) 50-59 lat 

                       (M6) 60-69 lat 

                       (M7) 70 lat i więcej  

 

III. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia; 

IV. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal; 

V. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za 

miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe. 

VI. Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe. 

(odpowiednio I miejsce - złoty, II miejsce - srebrny, III miejsce - brązowy).  

VII. Nagrody nie dublują się. Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji 

generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach kategorii wiekowej; 

VIII. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku 

uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej; 
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Mapa z trasą biegu: 
 

 

 


