
IV NOWOROCZNY BIEG TURA 

1 stycznia 2019 r.  

Regulamin 

I. ORGANIZATOR  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim 

- adres: ul. Orzeszkowej 19, 17-100 Bielsk Podlaski 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
 

Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa  

- adres: ul. Rejonowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski 

- tel. kont. Jerzy Czykwin 601-462-282  

e-mail: birowerowa@gmail.com   

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja miasta Bielska Podlaskiego jako przyjaznego dla biegaczy.  

 III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 1  stycznia 2019 r. (wtorek) w Bielsku Podlaskim. 
2. Start Biegu nastąpi o godzinie 14:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o 

godz. 13:45. 
3. Długość trasy: 10 km i 5 km (do wyboru). Dystans 10 km to dwie pięciokilometrowe pętle. 

Trasa o podłożu asfaltowym. Teren zabudowany. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr. 
4. START i META: Plac Ratuszowy w Bielsku Podlaskim. 

5. Szczegółowy przebieg tras: START: Plac Ratuszowy, ulice: Mickiewicza, Widowska, 

Chmielna, Batorego, Poniatowskiego, Mickiewicza 

 IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 1 stycznia 2019 roku 

ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie (16-17 lat) – startują za pisemną zgodą opiekuna 

prawnego. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego 

w terminie do 30.12.2018 r. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się 

w formie elektronicznej na stronie internetowej:  
https://elektronicznezapisy.pl/event/3244.html 

Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Startowej jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią 

Formularz Rejestracyjny i dokonają Opłaty Startowej.  

mailto:birowerowa@gmail.com
https://elektronicznezapisy.pl/event/3244.html


4. Zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro 

Zawodów będzie czynne: 
 1 stycznia 2019 (wtorek) w godzinach 11.00 – 13.30 

Pływalnia Miejska Wodnik, ul. Kazimierzowska 3, Bielsk Podlaski 
5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy.  

6. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

7. Wprowadza się limit osób startujących: 200 
  

V. KOMUNIKACJA I WIZERUNEK   
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 

wywiadów, robienia zdjęć i filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu na 

potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie i 

transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 

nośnikach elektronicznych oraz w mediach: telewizji, radiu, gazetach, internecie na potrzeby 

reklamowe i promocyjne.  

 

VI. KLASYFIKACJE 

 

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 

Bieg na dystansie 10 km: 
o Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.  
o Klasyfikacje wiekowe: 

 K-2 (Kobiety), M-2 (Mężczyźni) (rocznik 1990 – 2002) 
 K-3, M-3 (rocznik 1980-1989) 

 K-4, M-4 (rocznik 1970-1979) 
 K-5, M-5 (rocznik 1960 – 1969) 

 K-6, M-6 (rocznik 1959 i starsi) 
o Klasyfikacja najszybszego Bielszczanina i Bielszczanki (mieszkańców Bielska 

Podlaskiego).  

 

Bieg na dystansie 5 km: 
o Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn. 

o Klasyfikacja najszybszego Bielszczanina i Bielszczanki (mieszkańców Bielska 

Podlaskiego).  

 

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału 

startera. 
  

VII. NAGRODY 

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, klasyfikacjach 

wiekowych oraz w klasyfikacji najszybszy Bielszczanin i najszybsza Bielszczanka na 

dystansach 5 i 10 km otrzymują statuetki.  



3. Nagrody za trzy najbardziej pomysłowe i oryginalne przebrania (subiektywna ocena 

trzyosobowej komisji) 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród w wybranych przez siebie 

kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 
  

VIII. OPŁATY 
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej.  

2. Opłata startowa wynosi w zależności od terminu dokonania wpłaty: 
- 30 zł do 16 grudnia 2018 r. 

- 40 zł od 17 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. 
- 50 zł w dniu imprezy 

- 15 zł – mieszkańcy Bielska Podlaskiego niezależnie od terminu dokonania wpłaty 
3. Opłatę startową należy dokonać:  

- za pomocą systemu przelewów elektronicznych dotpay - przy zapisach elektronicznych 

- na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim, numer konta PKO BP 

77 1020 1332 0000 1102 1072 2983 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby 

startującej - „darowizna na opłatę startową”). 

- gotówką w Biurze Zawodów  
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

 

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
W ramach opłaty startowej Uczestnik ma prawo do: 

- bezzwrotnego numeru startowego, 

- pokonania trasy Noworocznego Biegu Tura, 

- pamiątkowego medalu po ukończeniu biegu, 

- elektronicznego pomiaru czasu za pomocą chipa, 

- sms-a na komórkę z informacją o czasie oraz miejscu w klasyfikacji open, 

- korzystania z przechowalni bagażu, 

- pomocy medycznej 

- korzystania bufetu na mecie 

- korzystania z basenu i sauny w godz. 14.30-16.00 

- uczestnictwa w losowaniu nagród spośród wszystkich uczestników imprezy 
  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

do przedniej części ubrania wierzchniego.  
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 

mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 

regulaminu. 
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych. 

5.Uczestnicy podpisują własnoręcznie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku 

przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. Mile widziane przebrania sylwestrowo-noworoczne. 
 


