
Regulamin 

DLA BIAŁO - CZERWONEJ 

 
 I . ORGANIZATORZY i PARTNERZY. 

1. Organizatorem zawodów jest :  

Stowarzyszenie Brzoza Biega.  

Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza. 

  

2. Współorganizator  :   

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.    

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jeremiego 

Przybory w Bydgoszczy. 

  

3. Partnerzy  : 

Krajowa Spółka  Cukrowa S.A. 

LOTTO  

  

II. TERMIN i MIEJSCE. 

1. 14 listopada 2021,Stadion przy ul. Piwnika Ponurego - Bydgoszcz Fordon. 

2. Biegi dla dzieci i młodzi od godz.11,00 na stadionie.  

3. Bieg i nordic-walking dla  dorosłych, start o godz. 13.00. 

4. Start i meta, stadion przy ul. Piwnika Ponurego - Bydgoszcz Fordon. 

5. Dystans 11km, trasa - trasa Dolina Śmierci. 

6. Mapa trasy będzie publikowana do 31.10.2021 

7. Odbiór pakietu osobiście na stadionie od  godz. 9,30 -12,30. 

8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,0h dla biegu i nordic-walking limit 

3,5h. 

 

 

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIEG i NORDIC-WALKING dla dorosłych. 

1. W biegu lub nordic - walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się 
do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą 
opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują 
rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Opłata startowa wynosi : 

-  55zł płatne podczas rejestracji on-line do 31.10.2021 

-  60zł płatne po 31.10.2021 do 13.11.2021  

-  70zł w  dniu zawodów ( możliwość rejestracji w dniu 14.11.2021 jedynie w 

przypadku nie osiągnięcia limitu ). 

Opłata startową wpłacamy :  

Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. 

Nadrzeczna 24. 

Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824 



3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje : 

• numer startowy, 

• koszulka techniczna, 

• prawo udziału w biegu lin nordic-walking oznakowaną trasą, 
• pamiątkowy medal, 

• ciepły posiłek , 

• zabezpieczenie medyczne, 

4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, przy użyciu chipów elektronicznych. 

Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu. 

5. Limit uczestników wynosi łącznie bieg i nordic-walking  200 osób. ( liczą się 
uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) 

6. Rezygnacja z udziału w zawodach, zwrot opłaty startowej. 

- w przypadku rezygnacji uczestnika do 31 października  2021 - zwrot opłaty jest w 

całości. Po tym terminie opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

- opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku niemożliwości odbycia się 
zawodów z powodu stanu epidemii  i obostrzeń w zakresie COVID19. 

  W tym przypadku opłata startowa uczestnika będzie automatycznie przeniesiona na 

kolejny termin i zachowuje swoją ważność.   
  

IV. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

  

1. W ramach wydarzenia odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży na  stadionie  w 

godz.11,00 - 12,30 

2. Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież urodzone w latach 2014 do 2006. 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest zgłoszenie i wypełnienie 

oświadczenia przez Rodzica lub  

Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź  
opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i  

biorącego za nią odpowiedzialność. 
4. Udział jest nieodpłatny.   

5. Uczestnik otrzymuje : 

• numer startowy, 

• pamiątkowa koszulka, 

• pamiątkowy medal, 

• ciepły posiłek, 

• zabezpieczenie medyczne, 

6. Biegi dla dzieci i młodzieży będą są objęte osobnym regulaminem.  

7. Limit uczestników wynosi łącznie dla wszytki biegów 150. 

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY.  

1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie. 

2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn 

w kategorii open ( trofea sportowe i nagrody finansowe ) 

3. Nagrody finansowe  dla biegu w wartościach :  

Im. - 500zł, IIm. - 300zł, IIIm. - 200zł są wypłacane przez organizatora na konto 

bankowe wskazane przez zawodnika w terminie  do 5 dni od dnia zawodów. 



4. Nagrody finansowe  dla nordic-walking w wartościach :  

Im. - 300zł, IIm. - 250zł, IIIm. - 150zł są wypłacane przez organizatora na konto 

bankowe wskazane przez zawodnika w terminie  do 5 dni od dnia zawodów. 

5. Dla biegu i nordic-walking dekoracje - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w 

kategoriach wiekowych ( trofea sportowe  i nagrody rzeczowe ) 

6. Klasyfikacje wiekowe w biegu:  

K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982), K i M -40 (ur. 1981-72), -50 

(ur. 1971-63) K i M - 60 (ur. 1961-52), K i M - 70 (ur. 1951-42), 

7. Klasyfikacje wiekowe dla nordic-walking :  

K i M - do 35 (ur. do - 1986), K i M  - 36 -45 (ur. 1985 -1976), K i M - 46 -55  (ur. 

1975-1966), +56 (ur. od 1965 ) 

V. KLASYFIKACJA DODATKOWA – NAJSZYBSZA DRUŻYNA. 

       1. Klasyfikacja – łączny czas 5 zawodników z tej samej drużyny 

       2. Klasyfikowani są zawodnicy danej drużyny, którzy legitymują się, co najmniej 5          

           wcześniejszymi startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny do biegu. 

       3. Skład drużyny - nazwa oraz imiona i nazwiska zawodników musi być zgłoszony do 

           organizatora do 10 listopada  2021 w formie pisemnej : 

          email: info@rowerowabrzoza.pl,  lub faks  52 323 20 23. 

3.      Nie będzie klasyfikowana drużyna utworzona tylko i wyłącznie na te zawody. 

4.      Klasyfikacja – miejsca od 1- 5. 

5.      Nagrody: 1 miejsce specjalne koszulki biegowe oraz trofea sportowe, 2 - 

5  miejsca  trofea sportowe. 

  

VI. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA  - ŚŁUŻB MUNDUROWYCH. 

1. Dla biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych tj. czynnych 

zawodowo osób lub  będących na emeryturze oraz pracowników cywilnych służb 

mundurowych  

(Wojsko /nie tylko Polskie/, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, 

Służba Więzienna  i inne formacje). 

2. Dla służb mundurowych zostanie wyłoniona najszybsza drużyna – klasyfikowany jest 

łączny 

czas 5 zawodników z tej samej formacji. 

3. Nagrody w klasyfikacji drużynowej – trofea sportowe – miejsca 1-5. 

4. Dla klasyfikacji drużynowej służb mundurowych,  skład drużyny - nazwa oraz imiona 

i 

nazwiska zawodników musi byś zgłoszony do organizatora do 14 września 2018 w 

formie 

pisemnej : email: info@rowerowabrzoza.pl lub faks  52 323 20 23. 

 

 

 



V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po 

oficjalnie wytyczonej trasie. 

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie. 

3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. 
  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po treningu. 

2. Udział w treningu   jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną 
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane 

ewentualne   szkody. 

4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku 

lub szkody związanej z treningu 

5. Podczas treningu  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe. 

6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie  imprezy. 

8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada. 

Wszyscy uczestnicy zawodów startując wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach 

promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i 

telewizję. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość 
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID-19 w 
zależności od obowiązujących w danym czasie wymogów i obostrzeń 

będą publikowane na 3 dni przed zawodami w osobnym komunikacie i 

będą stanowiły załącznik do regulaminu. 
  

Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski 

  

 


