
 

 

 

  
 

 

  
REGULAMIN 

„III Sylwestrowe Zawody Biegowe Biegamyrazem.pl” 
29 grudnia 2017 r. 

 
 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Klub Sportowy “Biegamyrazem.pl”. 
 

II. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej. 
2. Promocja działalności Stowarzyszenia biegamyrazem.pl. 
3. Propagowanie walorów turystycznych Gdyni. 
4. Integracja środowiska biegaczy i osób aktywnych. 
5. Zakończenie sportowej rywalizacji Stowarzyszenia Klubu Sportowego biegamyrazem.pl w 
2017 r. . 
 

III. TERMIN ZAWODÓW 
Bieg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. Start zawodów przewidziany jest o.godz. 19.00. 
 

IV. MIEJSCE,  DYSTANS I TRASA BIEGU 
1. Zawody rozegrane zostaną na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. 
2. W czasie zawodów obowiązywać będzie elektroniczny pomiar czasu. 
3. Start zlokalizowany będzie na Bulwarze, ok. 300 m od budynku restauracji „Del Mar” w stronę 

Gdyni Redłowo. Meta znajdować się będzie na Bulwarze Nadmorskim, obok parkingu przy 
Klubie MW „Riwiera”.  

4. Trasa będzie płaska o nawierzchni betonowej i tożsama z trasą biegów Parkrun Gdynia. 
5. Trasa nie posiada atestu PZLA. 
6. Linia startu Biegu Głównego zostanie zamknięta po 5 minutach od sygnału dźwiękowego 

startera. 
 

V. ZAPISY, BIURO ZAWODÓW 
1. Czas i sposób zapisów zostanie podany do wiadomości przez media elektroniczne. 
2. Limit zgłoszeń to 300 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń.  
3. Za zgłoszenie uważa się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie formularza          

rejestracyjnego oraz termin uznania płatności.  
4. O ile w czasie przewidzianym na zapisy nie zostanie wyczerpana liczba miejsc, zapisu             

można będzie dokonać również w biurze zawodów, w dniu 28 grudnia 2017 r.  
5. Biuro zawodów będzie mieściło się w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy           

Olimpijskiej 2 i będzie czynne w dniu 28.12.2017 r w godzinach 16.00 - 21.00. 
6. Odpowiednio wcześniej organizator poda do wiadomości liczbę miejsc dostępnych         

w przededniu zawodów. Nie będzie możliwości zapisu w dniu zawodów. 
7. Pakiety startowe będzie można odebrać w biurze zawodów w przededniu biegu a także, w              

przypadku zawodników spoza Trójmiasta, w dniu zawodów. 
 
 



 

 

 

 

VI. OPŁATA WPISOWA 
1. Opłata wpisowa wynosi 20 zł. 
2. Z każdej opłaty wpisowej 10 zł zostanie przekazane na wsparcie akcji "Szlachetna Paczka". 
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w            

Biegu, nieukończenia Biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

VII. HARMONOGRAM ZAWODÓW 
1. Zawody odbędą się według następującego harmonogramu: 
28.12.2017 

16.00 - 21.00 - odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów 
29.12.2017 

18:00 - Otwarcie zawodów, odbiór pakietów startowych przez osoby spoza Trójmiasta. 
18:50 - Wspólne udanie się na Start - rozgrzewka. 
19:00 - Start do biegu na 5 km. 
19:16 - Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie. 
19:50 - Poczęstunek, wręczenie upominków. 
20:50 - Zakończenie. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie, o czym na bieżąco będzie 
informował uczestników zawodów. 
 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do            

udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili oraz opłacili          
swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI             
niniejszego Regulaminu. 

2. Rejestracja, z zastrzeżeniem punktu VI ust. 3 niniejszego Regulaminu, jest skuteczna tylko            
wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie           
z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu. 

3. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie,          
a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie         
o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora oraz            
przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. 

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
5. W Biegu mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone 12 lat. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz          

bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych służb zabezpieczających       
trasę biegu z ramienia Organizatora. 

7. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu, wynoszący 1 godzinę od momentu sygnału            
oznajmiającego start. Jeżeli zawodnik nie ukończy Biegu przed upływem powyższego          
limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny od momentu w/w sygnału             
zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu. 

 
IX. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:  
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn, 
2. Klasyfikacja generalna kobiet, 
3. Klasyfikacja grupy młodzieżowej - od 12 do 18 lat włącznie, 
4. Najmłodszy i najstarszy zawodnik, 
5. Najciekawsza kreacja sylwestrowa. 

 
 



X. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 
Po zakończeniu Biegu zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia: 

1. Puchary za zajęcie I - III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. 
2. Nagrody w klasyfikacji młodzieżowej, najmłodszy i najstarszy uczestnik oraz najciekawsza          

kreacja sylwestrowa. 
3. Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników Biegu. 
4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na           

ceremonii wręczenia nagród.  
 

XI. INNE POSTANOWIENIA 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracający trasę) zostaną          

zdyskwalifikowani. 
3. Zawodnicy w czasie zawodów nie mogą opuszczać i wracać na trasę pod karą             

dyskwalifikacji. 
4. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer           

startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Biegu. Zakrycie lub usunięcie            
numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją. 

5. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń służb Organizatora. 
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Biegu           

od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym. 
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb          

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach         
informacyjnych i reklamowych imprezy. 

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są           
ostateczne i niepodważalne. 

9. Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany           
jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

10. Protesty dotyczące imprezy można wnieść wyłącznie pisemnie na miejscu do Biura           
Zawodów, do godziny 20.00. 

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Biegu.  
12. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 
13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 
 
 
 
 

(-) Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Biegamyrazem.pl 
 
 


