
Chodzieska Za-Dyszka – Bieg Uliczny -dystans 10 km 
 

REGULAMIN BIEGU 
I. CEL IMPREZY 
 

Promocja biegania jako najprostszej  formy rekreacji oraz aktywnego stylu życia. 

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 

 

II. ORGANIZATOR 

Burmistrz Miasta Chodzieży 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe 
 

Kontakt: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Stanisława Staszica 12 

64-800 Chodzież 

tel. 67 2820249  kom: 609709366 

Dyrektor biegu – Janusz Smaruj 

e-mail kontaktowy: biuro.sport@mosir-chodziez.pl 
Informacje-zapisy: www.mosir-chodziez.pl   www.zadyszka.chodziez.pl; 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg odbędzie się w Chodzieży w dniu 11 września 2016 r. (niedziela) o godzinie 1100
 

2. Start i meta: tereny MOSiR ul. St. Staszica 12 

3. Biuro zawodów  - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Staszica 19 

4. Biuro będzie czynne: 

- w dniu 10 września 2016 r. (sobota) w godzinach 18
00

 – 20
00

 

- w dniu 11 września 2016 r. (niedziela – dzień biegu) w godzinach 8
00

 – 10
00

 

Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów w godzinach pracy biura. 
 

Przechowalnia odzieży znajdować się będzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, ul. 

Staszica 19. Rzeczy osobiste zawodników będą przyjmowane w dniu biegu do godz. 10:45 

Wydawanie depozytu po biegu do godziny 13:15 za okazaniem numeru startowego. 

Zgubienie numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za pozostawione 

rzeczy. 

Szatnie i natryski dla zawodników będą dostępne na pływalni ,, Delfin” ul. Staszica 12. 
 

IV. TRASA BIEGU 
 

1. Dystans 10 km, 1 pętla ulicami miasta i gminy Chodzież. 

    Zróżnicowana konfiguracja, 95% asfalt, 5% kostka brukowa. 

2. Oznaczenie trasy: co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km 

3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie zamknięta dla 

ruchu kołowego. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb 

zabezpieczających trasę biegu. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 nie 

będą klasyfikowani i zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy 

po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to własną 

odpowiedzialność, stosowną do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 



V. POMIAR CZASU 
 

Pomiar czasu będzie  prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z 

chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. 

Posiadanie numeru z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania. 

W klasyfikacji generalnej miejsca od 1 do 50 przyznawane będą wg czasów brutto, pozostałe 

wg czasów netto. Miejsca w kategoriach wiekowych przyznawane będą wg wyników open. 

 

VI. UCZESTNICTWO 
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 11.09.2016 r. roku ukończą 16 lat. 

2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 

opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie 

przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 10-

11.09.2016r. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: 

a) Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 

biegu (podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 

12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101, poz.1095). 

b) Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 

zapisu wideo oraz udzielają organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i 

publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w 

przekazach telewizyjnych. 

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych 

danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 

oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i 

ankiet dotyczących biegu. 

5. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jak również pełna 

akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

 

VII. ZGŁOSZENIA - WPISOWE 

 
1. Zgłoszenia do biegu można dokonywać wypełniając formularz elektroniczny z płatnościami 

on-line, dostępny na stronie internetowej:  www.mosir-chodziez.pl,  www.domtel-sport.pl, 

www.zadyszka.chodziez.pl, 
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 3 września 2016 r., chyba że do tego 

terminu osiągnie się ustaloną ostateczną liczbę zawodników. Po tym terminie będzie 

możliwość dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniach 10 i 11 września 2016 r.  

(Pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpany limit uczestników). 

3. Organizator ustala limit 350 zawodników w biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zawodników. 

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez 

uczestnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty wpisowej. W przypadku zgłoszeń 

przez internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w biurze organizacyjnym. 

5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu 

tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem. 



6. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty wpisowej i osobiste zgłoszenie 

się w biurze organizacyjnym celem weryfikacji. 

7. Opłata startowa wynosi: 

a) 35 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 30.06.2016 r. 

b) 50 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 03.09.2016 r. 

c) 60 zł w dniu biegu (jeśli nie zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników) 

8. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 

VIII.  KLASYFIKACJE 
a) generalna kobiet, 

b) generalna mężczyzn, 

c) kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 

K-16: 16-19 lat  M-16:  16-19 lat 

K-20: 20-29 lat  M-20: 20-29 lat 

K-30: 30-39 lat  M-30: 30-39 lat 

K-40: 40-49 lat  M-40: 40-49 lat 

K-50: 50-59 lat  M-50: 50-59 lat 

K-60: 60-69 lat  M-60: 60-69 lat 

K-70: 70 i powyżej  M-70: 70 i powyżej 

 

d) najlepszy zawodnik i zawodniczka Ziemi Chodzieskiej (o sklasyfikowaniu w tej 

kategorii decyduje miejsce stałego zameldowania w dniu biegu na terenie powiatu 

chodzieskiego): 

K- Ch 1    do lat 29   M- Ch 1  do lat 29 

K- Ch 2    od 30 do lat 49  M- Ch 2   od 30 do lat 49 

 K- Ch 3    50 i powyżej   M- Ch 3 50 i powyżej 
 

IX.  NAGRODY   
 

1. Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują nagrody pieniężne: 

a) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: 

I miejsce – 600 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł 

b)  w klasyfikacji najlepszy zawodnik i zawodniczka Ziemi Chodzieskiej: 

I miejsce w każdej z trzech kategorii – 200 zł 

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary. Zawodnicy, którzy 

zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. 

3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. 

4. Najstarszy uczestnik, który ukończył bieg otrzyma nagrodę rzeczową. 

 
X. FINANSOWANIE 

 

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

imprezy lub organizacje delegujące. 

2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje,numer startowy, pomiar czasu, wodę 

mineralną i posiłek po biegu, koszulkę, medal pamiątkowy. Zgłoszenie i wpłata do 

30.06.2016 r. gwarantuje otrzymanie w pakiecie startowym koszulki w wybranym 

rozmiarze. 

 



XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 30 minut po zakończeniu biegu. 

Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą 

rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.   

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

3. Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na  własną odpowiedzialność i ponosi związane z                                         

tym ryzyko. Rejestrując się do biegu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a nawet śmierci. 

4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie  zapewnia uczestnikom 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienia we własnym 

zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu. 

5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas trwania imprezy. 

6. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA. 

7. Przystąpienie do Biegu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem 

zgody przez uczestników na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, 

udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście 

udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych 

materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach 

telewizyjnych i radiowych. Uczestnik musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, a także 

wyrazić zgodę na ich przekazywanie sponsorom. 

8. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.). 

9. W sprawach nie ujętych Regulaminem biegu rozstrzyga Organizator. 


