
II Szybka Piątka Jurka Siemaszki

Regulamin biegu 

Organizator: 

Zmierzymy Czas

Dobre Czasy s.c., ul. Morcinka 43, 45-531 Opole

Współorganizatorzy i sponsorzy

Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola

ECO Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

MOSiR Opole

Stowarzyszenie Bieg Opolski

ECO Runners

BiegamBoLubię Opole

Klub Biegowy Odra Opole

Klubokawiarnia LABA

    

Bieg poświęcony jest pamięci znakomitego biegacza, trenera Jerzego Siemaszki. Jurek był

wielokrotnym Mistrzem Polski w biegach długich w swojej kategorii wiekowej, medalistą Mistrzostw

Świata i Europy Masters. Chętnie dzielił się swoim bogatym doświadczeniem. Wychował liczne

grono biegaczy zarażając ich pasją sportowej aktywności. Był wspaniałym kolegą i pomysłodawcą

biegu sylwestrowego - ostatniej okazji do ustanowienia „sezon best” na piątkę.. 

Termin, miejsce, trasa biegu

1. Bieg na dystansie 5km odbędzie się w dniu 31 grudnia 2022 roku (sobota) w Opolu na alejkach

Wyspy Bolko..

2. Start odbędzie się o godzinie 12:00 w Opolu z alei przy Klubokawiarnia LABA.  

3.  Biuro  Zawodów  znajdować  się  będzie  w  Opolu  przy  Klubokawiarnia  LABA  i  będzie

funkcjonowało w dniu zawodów w godzinach od 10:00 do 11:30.

4. Trasa biegnie po ścieżkach asfaltowych – 2 pętle po 2,5km.

5. Trasa jest oznaczona. Skracanie trasy jest zabronione pod groźbą dyskwalifikacji. 

6. Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas brutto.

Uczestnictwo: 

1.  Ze  względów  technicznych,  bezpieczeństwa  i  sprawnego  przeprowadzenia  zawodów  limit

zgłoszeń wynosi 250 zawodników. Decyduje kolejność księgowania wpłat. Limit zawodników może

zostać zmieniony przez Organizatora. 

2. Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 31.12.2022 roku, ukończą 18 lat.

3.  Każdy  zawodnik  startuje  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność,  co  potwierdza  złożeniem



podpisu  pod  oświadczeniem  o  zdolności  do  udziału  w  biegu  (zawodnicy  są  zobowiązani  do

przedstawienia  zaświadczenia  lekarskiego  o  zdolności  do  uczestnictwa  w  biegach

długodystansowych  lub  do  podpisania  oświadczenia  o  udziale  w  zawodach  na  własną

odpowiedzialność). 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

5.  Pobranie  numeru startowego przez  zawodnika  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu

biegu. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów

w dniu 31.12.2022r. 

6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,

na podstawie którego można potwierdzić tożsamość. 

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zgłoszenia i opłaty

1. Zgłoszenie w formie elektronicznej przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie :

https://www.zmierzymyczas.pl do dnia 27.12.2022 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

2.  Za  zgłoszenie  uważa  się:  wprowadzenie  danych  w  formularzu,  dostarczenie  wypełnionego

i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika biegu druku oświadczenia o braku przeciwwskazań

do  udziału  w  zawodach  (dostępnego  w  Biurze  Zawodów  w  dniu  biegu,  przed  startem)  oraz

wpłacenie opłaty startowej w wyżej wymienionym terminie.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  dodatkowych  zapisów  w  Biurze

Zawodów w dniu biegu (w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu). 

4.  Opłata startowa wynosi 40zł.  Opłatę startową  należy uiścić do dnia 27.12.2022r. poprzez

system elektronicznych płatności tpay.com.

5. W przypadku wolnych miejsc będzie można zapisać się na bieg w dniu 31.12.2021r. w biurze

zawodów za opłatą w wysokości 50zł.

6. Lista uczestników wraz ze statusem płatności będzie dostępna na stronie z zapisami. 

7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę

tylko za zgodą Organizatora do dnia 27.12.2022 r.

Pomiar czasu

1.  Pomiar  czasu  będzie  prowadzony  elektronicznie  za  pomocą  jednorazowych  chipów

mocowanych do numeru startowego. 

2.  Wyniki  biegu  będą  zamieszczone  na  stronie  www.zmierzymyczas.pl  oraz  na  fanpage

organizatora. 

Klasyfikacje

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

2. Klasyfikacje wiekowe: K,M 18-29, K,M 30-39, K,M 40-49, K 50+, M 50-59, M 60+ 



Nagrody

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

2. Pierwsi trzej zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych

otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki.

3.  Dodatkowe  nagrody  ufundowane  przez  sponsorów  będą  rozlosowane  wśród  wszystkich

zawodników, którzy ukończą bieg.

Ochrona danych osobowych

1.  Dane  osobowe  uczestników biegu  „Szybka  Piątka  Jurka  Siemaszki”  będą  przetwarzane  w

celach przeprowadzenia przedmiotowej imprezy biegowej.

2.  Dane  osobowe  uczestników biegu  „Szybka  Piątka  Jurka  Siemaszki”  będą  wykorzystywane

zgodnie  z warunkami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych

osobowych  (Dz. Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.  Administratorem danych osobowych jest  firma Dobre Czasy S.C. -  ul.  Morcinka 43,  45-531

Opole  e-mail:  biuro@zmierzymyczas.pl.  Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest

wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik

imprezy  poprzez  podpisanie  stosownego  oświadczenia  w  Biurze  Zawodów  wyraża  zgodę  na

nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  przez  Organizatora,  obejmujące  utrwalanie,  obróbkę,

powielanie  i wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  przedstawiających  jego  osobę  do  celów

informacyjnych  i promocyjnych  imprezy,  oraz  przetwarzanie  w  mediach  elektronicznych

i drukowanych. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem

w biegu „Szybka Piątka Jurka Siemaszki” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika

wraz z  nazwą miejscowości,  w której  zamieszkuje  -  w  każdy  sposób,  w jaki  publikowany  lub

rozpowszechniany będzie projekt.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć widoczne numery startowe przymocowane do

przedniej  części  koszulek/bluz  startowych.  Przebywanie  na trasie  biegu bez ważnego numeru

startowego jest niedozwolone. 

2. Zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach (z wyłączeniem osób, które będą pełnić

funkcje  porządkowe/bezpieczeństwa -  w  uzgodnieniu  z  organizatorem biegu),  oraz  z  kijkami  i

psami.. 



3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (ratownik). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie

biegu. Zawodnik może oddać rzeczy osobiste do specjalnie w tym celu wyznaczonego depozytu.

Uczestnik  uprawniony  jest  do  oddania  na  czas  biegu  na  przechowanie  wyłącznie  rzeczy

podręcznych.  Za  pozostawianie  w  depozycie  wszelkich  dokumentów,  cennych  przedmiotów

i pieniędzy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać tylko na podstawie

numeru startowego.

5. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy. 

6. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej

i poszanowania środowiska. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 


