
Regulamin!!! 

 

XVIII Bieg Skawiński 
XII Mistrzostwa Polski Energetyków 

XI Mistrzostwa Gminy Skawina 

IV Memoriał im. Tomasza Staszczaka 

 

Skawina 27 września 2020r. 

Trasa biegu posiada atest PZLA 

 

                                                                                                             

 
I. ORGANIZATOR 

    Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

    Gmina Skawina 

    Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

    Szkoła Podstawowa nr 6 

    Klub Sportowy Optima w Skawinie 

   

III. CELE 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym 

    powietrzu.  

2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.   

3. Promocja miasta, regionu i jego podmiotów. 

4. Upamiętnienie Tomasza Staszczaka,  maratończyka, wielokrotnego uczestnika Biegu  

    Skawińskiego, długoletniego pracownika firmy Valeo Skawina. 

 

IV. PATRONAT HONOROWY 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko 

 

 

 



V. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2020 r. w Skawinie, na trasie Skawina-Radziszów-   

    Skawina, dystans 10km. 

 

2. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 15.00 z ul. Żwirki i Wigury vis-a-vis basenu  

    Camena,  meta na placu koncertowym na terenie Parku Miejskiego obok Pałacyku Sokół.    

3. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy DATASPORT z wykorzystaniem  

    chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. 

    Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema  

    agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas  

    zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika 

    i nie podlega zwrotowi. Chipy będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji  

    wraz z pakietem startowym w dniu 27 września 2020r. (niedziela) w godz.  8.30 – 14.30  

4. Trasa posiada atest PZLA i będzie oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch  

    kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny. 

5. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 80- minut. Zawodnicy, którzy  

    zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. 

    Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do 

    przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

6. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Parku Miejskiego obok Pałacyku Sokół. 

 

 

 



VI.  PROGRAM IMPREZY  

 8.30 - zapisy, odbiór numerów i pakietów startowych (dzieci, młodzież, dorośli) 

 11.15 - start do biegu – dzieci, młodzież (według odrębnego regulaminu):  

                    - dzieci  3 - 4 lat  - ok. 100m 

                    - dzieci  5 - 6 lat  - ok. 200m 

                    - dzieci  7 - 8 lat – ok. 200m 

                    - dzieci 9 - 10 lat – ok. 400m 

                    - dzieci 11 - 13 lat – ok. 800m  

(Limit startujących 500 osób) 

 12.15 -13.30 -  prezentacja  programu  artystycznego, rozdanie nagród (dzieci, 

młodzież)  

 14.00 – Start do IX Biegu Skawińskiego na Rolkach – 9km 

 15.00 – Start do Biegu Głównego – 10km 

 17.00 - Zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród  

  

                
VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W biegu głównym na dystansie 10km może wziąć udział osoba, która rocznikowo  

    ukończyła lat 16 (ur. 2004r.) 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego 

    opiekuna. 

3. Limit uczestników biegu wynosi 999 osób, organizator zastrzega sobie prawo  

    wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie  

    zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które 

    będzie dostępne w biurze zawodów. 

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną 

    odpowiedzialność. 

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy,     

    na który składają się: 

    - imienny numer startowy z wbudowanym chipem oraz czterema agrafkami 

    - pamiątkowa koszulka techniczna z nadrukiem (zalecany udział w biegu w koszulce  

      otrzymanej od organizatora) 

    - artykuły pozyskane od sponsorów 

    - worek na odzież 

    - wodę na trasie i mecie zawodów 

    - materiały informacyjne i reklamowe 

    - pamiątkowy medal na mecie 

    - dyplom z wydrukowanym miejscem i czasem 



    - ciepły posiłek na mecie 

    - prawo do udziału w losowaniu Nagrody Głównej i innych nagród 

 

7. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać  numery startowe przekazane przez  

    organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w 

    części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

8. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

     odurzających. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 

 

1. Zgłoszenia on-line do XVIII Biegu Skawińskiego (Bieg Główny i Bieg na Rolkach) będą  

    przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach  internetowych:  

    www.skawina.biegskawina.pl,  maratonypolskie.pl,  online.datasport.pl/zapisy/portal  

   do dnia  24 września 2020r. oraz osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu  

   zgłoszeń.  Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz  

   wniesienie  opłaty startowej. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po  

   jego wypełnieniu ma dwie opcje do wyboru: 

 płacę przelewem ON-LINE w wysokości: 

   - pierwszych 100 osób (dorosłych) zapisanych do udziału w Biegu Głównym-10km  

     ponosi opłatę startową w wysokości 20zł – decyduje kolejność zapisu i wpłaty 

   - drugie 100 osób (dorosłych) opłata startowa 30zł- decyduje kolejność zapisu i wpłaty 

   - kwota 40zł, niepełnoletni 10zł do dnia  24.09.2020r 

         -  kwota 60zł osobiście gotówką w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń  

         -  zwolnieni z opłaty startowej są osoby 70 letnie i starsze,   

            

           później następuje  przekserowanie  na stronę płatności elektronicznej i realizuje ją w  

           zależności w jakim banku ma konto.  

W ramach płatności elektronicznych ON-LINE jest też do wyboru zwykły przelew 

bankowy czy nawet przekaz pocztowy. Po dokonaniu wpłaty natychmiast lub po 

pewnym czasie w zależności od kanału płatności elektronicznej płatność ta jest 

potwierdzona i zaznaczona w zgłoszeniu oraz automatycznie następuje nadanie 

numeru startowego. Jeżeli się zarejestruje a nie dokona wpłaty ON – LINE  to może 

później dokonać opłaty startowej po zalogowaniu się do portalu, wtedy widzi tam 

zawody do których się zapisał i opłacić je w każdej chwili. 

 płacę gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 60zł, wówczas 

otrzymuje e-mailem wypełnioną kartę zgłoszenia z prośbą o wydrukowanie 

http://www.skawina.biegskawina.pl/


i zabranie jej ze sobą aby przyśpieszyć formalności w biurze zawodów. 

2. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

4. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty jednak  

     nie  później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności  

     elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl  

 5. Odbiór pakietów i numerów startowych w godz. 8.30-14.30, zawodnicy muszą posiadać  

     dokument ze zdjęciem celem  weryfikacji danych osobowych oraz wieku  

 

XI.  KLASYFIKACJE 

 

W  XVIII Biegu Skawińskim w biegu głównym  - 10 km będą prowadzone następujące 

klasyfikacje: 

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i  kobiet  

2. Kategorie wiekowe :  

                     mężczyźni                                             kobiety              

               M - 16    16 – 19 lat                             K - 16      16 – 19 lat 

              M - 20    20 – 29 lat                             K - 20      20 – 29 lat 

              M - 30    30 – 39 lat                             K - 30      30 – 39 lat 

              M - 40    40 – 49 lat                             K - 40      40 – 49 lat 

              M - 50    50 – 59 lat                             K - 50      50 -  59 lat                          

              M - 60    60 – 69 lat                             K - 60      60 lat  i więcej 

              M - 70    70 -  74 lat  

              M - 75    75 -  i starsi                       

                                                                                                         

3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz drużynowa w ramach XII Mistrzostw  

    Polski Energetyków (według odrębnego regulaminu) 

 

4. Klasyfikacja „IV Memoriał im. Tomasza Staszczaka” – dotyczy tylko pracowników firmy   

   Valeo Polska  oraz członków  rodziny i krewnych zmarłego Tomasza Staszczaka 

 

5. W ramach XI Mistrzostw Gminy Skawina klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz 

    kategorie wiekowe:            

                        mężczyźni                                           kobiety   

                      M16 16 - 29lat                                  K16  16 - 29lat 

                      M30 30lat i starsi                              K30  30lat i starsze 

 

6. Klasyfikacja „IV Grand Prix Skawiny”, klasyfikowani będą uczestnicy (kobiety i 

    mężczyźni)   którzy, wezmą udział w trzech biegach organizowanych na terenie Skawiny 

    tj. Bieg Skawiński – 10km, Pokonaj Focha – 10km oraz Bieg Niepodległości Skawina – 

    Mogilany – 8km. Suma czasów uzyskanych w każdym z wymienionych biegów wyłoni  

    zwycięzców tej kategorii.   

 

  



X. NAGRODY 

W biegu głównym 10 km pula nagród wynosi: 14000zł.  

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – IV 

   otrzymują nagrody pieniężne: 

                                              I miejsce – 1200zł + puchar 

                                                  II miejsce – 750 zł  + puchar 

                                                  III miejsce – 500 zł  + puchar 

                                                  IV miejsce – 300 zł 

2. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc  I – IV  

   otrzymują nagrody pieniężne:                                               

                                                 I miejsce – 200 zł + statuetka 

                                                 II miejsce – 150 zł 

                                                 III miejsce – 100 zł 

                                                 IV miejsce – 50 zł  

3. W klasyfikacji generalnej XII Mistrzostw Polski Energetyków kobiet i mężczyzn za 

   miejsca I – VIII dyplomy i nagrody rzeczowe oraz  puchary, medale za miejsca I - III a w  

    klasyfikacji    zespołowej (3 zawodników, kobiety lub mężczyźni) za miejsca I – IV 

    puchary, medale,  dyplomy. 

4. W klasyfikacji „IV Memoriał im. Tomasza Staszczaka” puchary za miejsca I-III oraz 

    medale dla pozostałych uczestników. 

5. W klasyfikacji generalnej i wiekowej XI Mistrzostw Gminy Skawina kobiet i mężczyzn 

    za miejsca I - III puchary, nagrody rzeczowe, medale. 

6. W klasyfikacji „IV Grand Prix” Skawiny kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary i  

    nagrody rzeczowe dla pozostałych sklasyfikowanych nagrody niespodzianki. 

7. Nagroda dodatkowa w wysokości 750 zł dla kobiet i mężczyzn za ustanowienie nowego 

   rekordu trasy biegu głównego 10km (Henryk Szost – 29 min. 13 sek. , Korir  Caroline 

   Kenia – 32 min. 59sek). 

8. Nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowej kobiet i mężczyzn nie kumulują się.  

 

 

 

 

NAGRODA GŁÓWNA  

2 Telewizory 40-43” 
zostaną rozlosowane pośród  wszystkich uczestników biegu głównego 

i wrotkarskiego, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem 



 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkich uczestników XVIII Biegu Skawińskiego obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu  

    i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych  

    z biegu. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.  

4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających 

    zdolność do udziału w biegu długodystansowym. 

5. XVIII Bieg Skawiński odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z szatni i depozytu na starcie oraz z umywalni 

    i natrysków znajdujących się na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej ul. Konstytucji 

    3-go Maja (obok basenu "Camena"). 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

8. Parkingi dla samochodów znajdują się przy basenie "Camena" ul. Żwirki i Wigury 11 oraz 

    obok wejścia głównego do parku miejskiego. 

9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.skawina.biegskawina.pl , 

    www.maratonypolskie.pl oraz www.datasport.pl .  

10. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.  

       Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od  

       odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować 

       przed rozpoczęciem imprezy. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

15. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min 

      po ukazaniu się nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie 

      zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi. 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest organizator Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

32-050 Skawina ul. Witosa 4. 

Dane osobowe Uczestników imprezy pod nazwą „XVIII Bieg Skawiński” będą przetwarzane 

w celach:  organizacji i przeprowadzenia Imprezy, ogłoszenia wyników, administracyjno-

statystycznych oraz promocyjno - reklamowych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b 

http://www.skawina.biegskawina.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.datasport.pl/


rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                             Dyrektor biegu 

                                                                                                             Adam Mrowiec 


