
Regulamin biegu „9. Wolsztyński Bieg Niepodległości" 
 

1. Cele biegu 
 

• Upamiętnienie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

• Popularyzacja biegania, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie człowieka. 

• Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu. 

• Promowanie „Ziemi Wolsztyńskiej". 

2. Organizator 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyński Klub Biegowy 

Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego. 

Dyrektor biegu: Marcin Koziołek, tel. 502178135, e-mail: air@poczta.onet.pl 

Obsługa zapisów: Aleksander Warciarek, tel. 501 467 845, e-mail: o.warciarek@orange .pl 

3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się w Wolsztynie, w dniu 11.11.2022 r., o godz. 11:11. 

Start i meta umiejscowione będą na Promenadzie im. Klemensa Modlińskiego, tuż obok kompleksu sportowego Fala 

Park — wjazd od ulicy Poznańskiej. 

4. Biuro biegu 

Fala Park, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn. 

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 11.11.2022 r., w godz. 8:00:00-10:45. 

5. Trasa biegu 

 

Dystans: 11 kilometrów. 

Trasa przebiega wokół Jeziora Wolsztyńskiego: nawierzchnia gruntowa i dukty leśne ok. 80%, asfalt i kostka ok. 
20%. 

Trasa oznakowana będzie co 1 km, punkt z wodą na ok. 6 kilometrze. 

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 2 godziny. 

 

 

6.  Warunki uczestnictwa 

• Organizator zastrzega limit 300 uczestników — zarejestrowanych i opłaconych. 

• W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu zawodów, w Biurze Biegu, w godz. 

8:30-10:45 oraz posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

• W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i 
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uiszczą opłatę startową do dnia 04.11.2022 r. 
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. 

• Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w 

komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.  

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

• Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu biegu. 

• Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości 

klatki piersiowej. 
 

7. Zgłoszenia do biegu 
 

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 04.11.2022 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc, 

na stronie www.wolsztynskiklubbiegowy.pl lub bezpośrednio na stronie 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7160.  

 W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Limit uczestników ustalono na 300 biegaczy — 

zarejestrowanych i opłaconych. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego - w tym celu należy najpierw 

skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem. Przepisania można dokonywać najpóźniej do dnia 31.10.2022 r. 

8. Opłata startowa 
 

Opłata startowa wynosi 65 zł i płata jest w formie elektronicznej za pośrednictwem strony operatora 

„www.datasport.pl”. 

 

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: 

• pamiątkowy medal – pod warunkiem ukończenia biegu, 

• czapka biegowa firmy Attiq 

• numer startowy, 

• ciepły posiłek po biegu, 

• napoje po biegu, 

• ciasto, 

• punkt z wodą na ok. 6 km, 

• opieka medyczna podczas biegu. 

W zależności od możliwości i hojności sponsorów mogą pojawić się dodatkowe świadczenia. 

9. Pomiar czasu 

Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie, za pomocą chipów, na podstawie czasu 

brutto. 

10. Klasyfikacja i nagrody 
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W „IX Wolsztyńskim Biegu Niepodległości" będą prowadzone następujące klasyfikacje (wg uzyskanych czasów netto): 

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 
 

K20 (16-29) lat M20 (16-29) lat 

K30 (30-39) lat M30 (30-39) lat 

K40 (40-49) lat M40 (40-49) lat 

K50 (50-59) lat M50 (50-59) lat 

K60 (60-69) lat M60 (60-69) lat 

K70 (70 i więcej) lat M70 (70 i więcej) lat 

 

 

Nagrody: 

• Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: pamiątkowa statuetka z funkcją zawieszenia medalu, 

• Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych: dyplom drewniany z funkcją zawieszenia medalu, 

• Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej. 

• Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

 

11. Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

• Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie Fala Park. 

• Organizator zapewnia szatnie, toalety, napoje oraz posiłek regeneracyjny po biegu. 

• W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany. 

• Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.wolsztynskiklubbiegowy.pl. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów 

marketingowych. 

• Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu. 

http://www.wolsztyns/

