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REGULAMIN ZAWODÓW 

BIEG IM. MARCINA GOGOLA 
- Białystok, 2 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe. 

II. CEL 

W dwa tygodnie po śmierci, pragniemy uhonorować osobę tragicznie zmarłego 
Marcina, w najlepiej przystający do jego osoby sposób, czyli organizując 

wydarzenie biegowe. Wierzymy, że sam chętnie wziąłby w nim udział… 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o godz. 7:00 na wytyczonej ścieżce 
leśnej o długości: 2290 metrów, w Lesie Zwierzynieckim. 

Trasa biegu pokrywa się z zaprezentowaną na poniższym nagraniu: 



2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kręcąc materiał filmowy rozminęliśmy się z trasą, którą chcieliśmy pierwotnie 
podążać, czyli za tą oznaczoną na tablicy i na słupkach w lesie kolorem 
pomarańczowym.  Za obowiązującą wszystkich uczestników trasę uznajemy 
jednak tą przedstawioną na materiale filmowym. 

IV. FORMUŁA 

Bieg będzie składał się z trzech rund. Dwóch kwalifikacyjnych i jednej finałowej.  

Biegacze, którzy dotrą do rundy finałowej będą mieli za sobą dwa wcześniejsze, 
etapy kwalifikacyjne i podobnie jak w formule biegów stadionowych  podczas 
igrzysk olimpijskich, chodzi nie tylko o to, by uzyskać awans, ale również by jak 
najwięcej sił zaoszczędzić na finałowy pojedynek.  

Pierwsza runda -  kwalifikacyjna 

100 uczestników zostaje podzielonych na cztery 25 osobowe biegi: 

godz. 7:00 - I tura 
godz. 7:15 - II tura  
godz. 7:30 - III tura  
godz. 7:45 - IV tura  
 
Z każdej grupy do kolejnego etapu kwalifikuje się automatycznie dziesięciu 
uczestników oraz czterech „lucky loosers” czyli zawodników, którzy wprawdzie 

https://youtu.be/hr2_BguJRaI
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nie znaleźli się w pierwszej dziesiątce w swoim biegu, ale uzyskali jeden z 
czterech najlepszych wyników w grupie przegranych. 

Druga runda -  kwalifikacyjna 

44 zakwalifikowanych w ten sposób uczestników zostaje podzielonych na dwie, 

22 osobowe tury: 

godz. 8:00 - I tura 
godz. 8:15 - II tura 
 
Z każdej grupy do rundy finałowej przechodzi 10 osób 

Trzecia runda - finałowa 

godz. 8:30 

20 najlepszych zawodników rywalizuje w finałowym biegu. 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. Prawo startu mają wszystkie osoby, które mają ukończone 15 lat (osoby 
urodzone w roku 2005 lub wcześniej) 

2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 1 sierpnia poprzez system 

rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy:  

https://elektronicznezapisy.pl/event/5071.html 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej. Jest to również jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania oświadczenia o biegu na 
własną odpowiedzialność.  

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia 

rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. 

 

 

https://elektronicznezapisy.pl/event/5071.html
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6. Biuro zawodów: 

 Specjalistyczny sklep biegowy: Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe 
(Białystok, ul. Grochowa 11/13)  

 Piątek 31 lipca, w godzinach:  10:00 - 18:00 

 Sobota 1 sierpnia, w godzinach: 10:00 - 14:00  

7. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

VI. OPŁATY 

1. Wysokość opłaty startowej wynosi: 15 zł. 

2. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są za 
pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w 
formularzu zgłoszeniowym. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VII. KLASYFIKACJE 

1. Każdy uczestnik będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu. 

2. Czas będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy stoperem elektronicznym. 

3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na 
stronie internetowej organizatora  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie 

przymocowany do przedniej części koszulki.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i 
ostateczna decyzja należy do organizatora.  
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  DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA 

Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe 
ul. Grochowa 11/13 
15-423 Białystok 
Telefon:  795 765 999 
E-mail:  pedziwiatr.bialystok@gmail.com 

http://pedziwiatr-pcb.pl/
mailto:pedziwiatr.bialystok@gmail.com
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