
Regulamin „Biegu Powstania Wielkopolskiego” 

27 grudnia 2017 r w Poznaniu. 

Wprowadzenie 

1. Organizatorem Biegu Powstania Wielkopolskiego, zwanego dalej „Biegiem” jest 

Stowarzyszenie „Bieg Powstania Wielkopolskiego” z siedzibą w Poznaniu, a patronami 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania. 

 

2. Celem Biegu jest propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, upamiętnienie 99 

rocznicy jego wybuchu, krzewienie postaw patriotycznych, budowanie świadomości o 

chlubnej historii Wielkopolan i Polaków, promocja sportu, promocja województwa 

Wielkopolskiego oraz promocja miasta Poznania. 

 

Czas i miejsce Biegu 

3. Bieg odbędzie się w środę, 27 grudnia 2017 r w Poznaniu o godz. 19:00 na dystansie 10km. -  

Start, meta oraz strefa finishera zorganizowane zostaną przy Placu Wolności. 

-  Trasa Biegu składa się z dwóch pętli po 5km każda, zlokalizowana jest w ścisłym centrum 

Poznania. Nawierzchnia to asfalt i kostka brukowa, profil umiarkowanie pofałdowany. 

Planowany kierunek biegu zakłada start z Placu Wolności w kierunku ulic: 27 grudnia, Al. 

Marcinkowskiego, Działowej, Św. Wojciech, Księcia Józefa, Solnej, Garbary, Długiej, 

Ogrodowej, Ratajczaka, Taczaka, Kościuszki, Św. Marcin, Gwarnej, 27 grudnia z powrotem do 

Placu Wolności. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. Mapka z 

trasą Biegu zostanie zamieszczona na stronie organizatora www.biegpowstaniawlkp.pl  

Organizator wystąpił do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o atest trasy. Organizator 

zastrzega sobie możliwość niewielkiej modyfikacji trasy oraz odwrotnego kierunku biegu w 

stosunku do wyżej podanego ze względów bezpieczeństwa i trwającego remontu ul. Św. 

Marcin oraz ewentualnych wymogów atestacji trasy. 

-  Limit czasu na ukończenie zawodów to 80 minut. Pomiar czasu zostanie dokonany w 

sposób elektroniczny, na podstawie chipu z pakietu startowego. 

-  Przy biurze zawodów będzie zorganizowany darmowy depozyt dla uczestników Biegu. 

Korzystanie z depozytu odbywa się za okazaniem nr startowego. 

-  Po zawodach każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz folię 

NRC (pamiątkową koszulkę techniczną uczestnik otrzymuje przed Biegiem w pakiecie 

startowym). 

 

Warunki uczestnictwa 

4. W Biegu mogą wziąć udział osoby które na dzień zawodów będą miały ukończone 16 lat, 

zarejestrują się oraz wniosą opłatę startową. Przez zaakceptowanie niniejszego regulaminu 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Biegu oraz na publikację swojego wizerunku w mediach 

dotyczących Biegu, jak również na wysyłanie informacji o Biegu na podany przy rejestracji 

adres e-mailowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922). Przystąpienie do Biegu jest jednoczesnym oświadczeniem 

uczestnika o świadomym wzięciu udziału w Biegu i braku przeciwskazań zdrowotnych do 

http://www.biegpowstaniawlkp.pl/


wysiłku fizycznego w warunkach Biegu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić 

zgodę na bieg podpisaną przez rodzica lub innego opiekuna prawnego. 

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od daty dokonania płatności: 

-  50 zł płatne od 20.10.2017 do 10.11.2017, 

-  60 zł płatne od 11.11.2017 do 30.11.2017, 

-  70 zł płatne od 01.12.2017 do 10.12.2017, 

- 100 zł płatne gotówką w dniu zawodów w godz. 10.00-16.00 w biurze zawodów na Pl. 

Wolności (w tym przypadku organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu 

zawodów- jego uzupełnienie nastąpiłoby w ciągu 4 tygodni od daty zawodów). 

Numery startowe zostaną przydzielone po zakończeniu rejestracji. Imienne pakiety startowe 

będzie można odebrać w klubie sportowym Pretorium przy ulicy Jackowskiego 22 (dawna 

Modena) w dniach 22-23 grudnia w godzinach 8-22, a dla osób nie mogących odebrać 

pakietów w tym terminie także w dzień Biegu w godzinach 10.00-16.00 w biurze zawodów na 

Placu Wolności. Podczas trwania Biegu numer startowy musi być cały czas widoczny. 

Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek organizatorów i upoważnionych 

przez nich ochroniarzy, wolontariuszy, harcerzy i innych osób. Osoby nie przestrzegające 

niniejszego regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowane. 

Ustala się limit uczestników na 1500 osób. 

 

Klasyfikacje i nagrody 

5. Pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną osobno kobiety oraz mężczyźni zajmujący 

miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach (kryterium jest sam rok urodzenia) : 

-  open, 

-  16-30, 

-  30-40, 

-  40-50 

-  50+. 

Kategoria open zostanie nagrodzona dodatkowo nagrodami rzeczowymi. 

Statuetkami nagrodzeni zostaną także uczestnicy: najmłodszy, najstarszy oraz z najlepszym 

przebraniem powstańczym. -  Dodatkową klasyfikacją jest klasyfikacja służb mundurowych 

(open kobiety, open mężczyźni). Przez służby mundurowe rozumie się: żołnierzy, 

funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz 

Służby Więziennej- zarówno w czynnej służbie jak i w stanie spoczynku. Osoby chcące wziąć 

udział w klasyfikacji służb mundurowych powinny zaznaczyć taką opcję na etapie rejestracji 

oraz móc potwierdzić fakt przynależności do danej służby odpowiednim dokumentem przy 

odbiorze pakietu startowego. 

Odbiór nagród następuje podczas ceremonii wręczenia nagród bezpośrednio po Biegu. 

Wyniki będą umieszczone na stronie internetowej organizatora. 

 

Spory 

6. Ewentualne spory natury sportowej wynikłe podczas zawodów rozpatrzy komisja sędziowska 

powołana przez organizatora. O fakcie zaistnienia sytuacji spornej należy powiadomić 

organizatora bezpośrednio po Biegu. W innych sprawach związanych z Biegiem, a 

nieuregulowanych bezpośrednio w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym 

regulaminie decyduje organizator. 


