
 

 

 

 

REGULAMIN 
III GRAND PRIX ZWIERZYŃCA 7 

Aktualizacja 17.11.2017 r. 

 

I. ORGANIZATOR I PATRONAT 
 

1. Organizatorem biegu jest Klub Biegowy BiegoStok. 

  2. Partnerzy:  

        Ko sul Ho orowy Fi la dii w Biały stoku  
        Ambasada Finlandii w Warszawie 

        Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego                                                                              
 

II. CEL 
  

1. Upowszechnianie kultury fizycznej w połą ze iu z realiza ją profilaktyki prze iwalkoholowej. 
2. Popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego 

3. Promocja ałoro z ej aktyw oś i fizycznej na świeży  powietrzu 

4. Ukazanie walorów przyrodniczych Parku oraz Lasu Zwierzynieckiego. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Start honorowy, biegi dla dzieci, biuro zawodów oraz szatnie zlokalizowane ędą a Stadio ie    
Lekkoatletycznym przy ul. 11 Listopada w Biały stoku. 

. Start i eta iegu głów ego zlokalizowa e ędą w Parku Zwierzy ie ki  w okolicach Pomnika 

Żoł ierzy 42-go Pułku Piechoty. 



 

 

   

      BIEGI MAŁYCH MIKOŁAJÓW (bieg dla dzieci)  

 - Bieg dla dzieci (2014-2007) - godz. 10.30  

 - Bieg dla dzieci (2006-2004) - godz. 10.35 
 

      BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 10 km 

             - godz. 10:45, start honorowy, Stadion Lekkoatletyczny 

             - godz. 11:00, start głów y, Park Zwierzy ie ki 
 

  

IV. TRASA 
 

1.  BIEGI DLA DZIECI 

 - (2014-2007) –  okrąże ie wokół Stadio u Lekkoatlety z ego 

 - (2006-2004) –  okrąże ie wokół Stadio u Lekkoatlety z ego  
 

2.  BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 10 KM 

   Start i eta iegu głów ego zlokalizowa e ędą w Parku Zwierzy ie ki  w okolicach Pomnika 

Żoł ierzy 42-go Pułku Piechoty. Sz zegóły trasy poda y w oddzielnym komunikacie. 

 

 

V. LIMIT UCZESTNIKÓW 
 

1. Bieg na dystansie 10 km: 120 osób 

2. Biegi dla dzieci: bez limitu 
 

 

 
 

IV. REJESTRACJA 

1. Zgłosze ia oż a doko ać wyłą z ie poprzez  system rejestracji  www.elektronicznezapisy.pl 

2.  Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypeł ie ie formularza rejestracyjnego oraz 

wniesienia opłaty startowej 

3.  Rejestra ja ez doko a ia wpłaty lu  płat ość sta dardowy  przelewe  ie gwara tują 
iejs a a liś ie startowej. Brak wpłaty w o e ie zakoń ze ia rejestra ji elektro i z ej 

powoduje auto aty z e usu ię ie z listy startowej. 
4. Opłata startowa 

BIEG NA DYSTANSIE 10 KM:  

 - 35 zł w ter i ie do . .2017 r. 

      W pakiecie: medal, koszulka techniczna, numer startowy, (opcjonalnie czapka ikołaja 
 

 

BIEG DLA DZIECI:  

- 5 zł w ter i ie do . .2017 r. 

      W pakiecie: medal, czapka ikołaja, u er startowy, czapka ikołaja 
 

5. Opłatę startową ależy doko ać pod zas pro esu rejestra ji za po o ą serwisu płat oś i 
elektronicznej DotPay 

6. O iejs u a liś ie startowej de yduje kolej ość wpłat 

7. Opłata ie jest waż a, jeżeli zawod ik ie doko a zgłosze ia elektro i z ie lu  jeżeli została 
doko a a po ter i ie, w iewłaś iwej wysokoś i lu  gdy zosta ie w iesio a po wyczerpaniu 

limitu miejsc 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


 

 

8. Opłata raz uisz zo a ie podlega zwrotowi, rów ież w przypadku w ześ iejszego zakoń ze ia 
iegu lu  raku ożliwoś i wzię ia w i  udziału. Nie a ożliwoś i prze iesie ia raz 

w iesio ej opłaty a i ego u zest ika 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do w ześ iejszego za k ię ia listy startowej, w momencie 

gdy odnotuje łą z ą ilość wpłat, rów ą ustalonemu limitowi uczestników. 

10. W dniu zawodów zgłosze ie do biegu ędzie ożliwe wyłą z ie w przypadku posiada ia 
wolnych miejsc na liś ie startowej 

11. W ra a h opłaty startowej każdy u zest ik iegu otrzymuje numer startowy z chipem, 

zapkę ikołaja, wodę, edal a e ie, po zęstu ek w iurze zawodów. 
12. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu 

tożsa oś i 
13. Wszyscy zawodnicy uszą zostać zweryfikowani przed biegiem w Biurze Zawodów. 

14. W biegu oże wziąć udział każdy, kto ajpóź iej w dniu startu ędzie iał ukoń zo e 16 lat 

Zawodnicy iepeł olet i uszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym 

15. Uczestnik startuje wyłą z ie na włas ą odpowiedzial ość. W związku z tym zo owiąza y jest 

do podpisania oświad ze ia o braku prze iwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz, że 

przyjmuje do wiado oś i, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkie  fizycznym i po iąga za so ą 

naturalne ryzyko zagroże ie wypadkami i ożliwoś ią odniesienia urazów fizycznych 

16. W przypadku niepodpisania oświad ze ia o braku prze iwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie 

zostanie dopuszczony do udziału w biegu 

17. Wypeł ie ie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z 

ak epta ją niniejszego regulaminu 
 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 

       KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO 
  1. Każdy uczestnik ędzie klasyfikowany według miejsca na mecie. 

  2. Klasyfikacja ędzie prowadzo a w kategorii ko iet i ęż zyz . 
  3. Wyróż ie ie za najoryginalniejsze prze ra ie Mikołaja. 
  4. Wyróż ie ie dla ajstarszego zawod ika i prezy. 

  5. Czas ędzie ierzo y syste e  elektro i z y  za po o ą hipów. 
  . Każdy zawod ik a e ie otrzy a pa iątkowy edal 
  . Pierwszy h pię iu zawod ików w kategorii kobiet i ęż zyz  otrzy a atrak yj e agrody 
 

      KLASYFIKACJA BIEGÓW DLA DZIECI (BIEG MAŁYCH MIKOŁAJÓW) 
  1. Bieg dla dzieci ma charakter happeningowy.  

  . Każdy zawod ik a e ie otrzy a pa iątkowy edal 
 

VIII. LIMIT CZASU 
 

1. W biegu na 10 km o owiązuje limit czasu wy oszą y 80 minut od wystrzału startera. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie tego czasu nie dotrą do mety, zo owiąza i są do przerwania 

biegu i zejś ia z trasy. 

3. Bieg dla dzieci: bez limitu 

 

   



 

 

X. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYT 
 

1. Biuro Zawodów ędzie zlokalizowane na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. 11 Listopada. 

2. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzy ają pakiet startowy oraz kupon na słodki po zęstu ek. 
3. Zawodnicy ędą mieli ożliwość skorzystania z przebieralni, toalet oraz pryszniców 

4. Zawodnicy zainteresowani depozytem otrzy ają worek oznaczony numerem startowym, 

u ożliwiają y zdeponowanie rzeczy w wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu oż a 

ędzie ode rać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez 

zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzial oś i za 

pobranie worka przez i ą oso ę. 
5. Osoby pozostawiają e w depozycie przedmioty wartoś iowe oraz dokumenty zy ią to na 

włas ą odpowiedzial ość. Organizator nie ponosi odpowiedzial oś i za ewe tual e 
zniszczenia lub straty. 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie przymocowany 
do przedniej zęś i koszulki. 

2. Zasła ia ie numeru startowego w zęś i lub w ałoś i, jakiekolwiek jego 
modyfikowanie, są zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

3. Przebywanie na trasie biegu bez waż ego numeru startowego jest niedozwolone. 
4. Osoby bez waż ego numeru startowego ędą usuwane z trasy przez O sługę Biegu. W 

sz zegól oś i zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach oraz innych 

urządze ia h mechanicznych bez waż ego zezwolenia wydanego przez Organizatora. 

5. Drafting  czyli bieg bezpośrednio za rowerem, bądź innym pojazdem mechanicznym 

znajdującym się na trasie, jest zabroniony i w przypadku wykrycia będzie karany 

dyskwalifikacją zawodnika. 

6. Po zakoń zo y  biegu na uczestników zekać ędzie przygotowana gorą a herbata oraz 

słodki po zęstu ek. 
7. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na ży ie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzial oś i cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia o rażeń, poniesienia 

ś ier i lub poniesienia jakichkolwiek strat ądź szkód, jakie ogą wystąpić w związku z 

uczestnictwem w biegu. 

8. Uczestnicy zo owiąza i są do wykonywania pole eń wolontariuszy i służ  

odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążą a  i ostateczna decyzja ależy 

do Organizatora 

10. W wyjątkowy h okoli z oś ia h Orga izator zastrzega ożliwość z ia y  ter i u iegów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążą a i 

ostateczna interpretacja regulaminu ależy do Organizatora. 
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