
Bieg Uniwersytetu Medycznego 2016  
 

W ramach biegu rozegrane zostaną: 
 

• Mistrzostwa lekarzy 
• Mistrzostwa studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
• Mistrzostwa pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
• Mistrzostwa pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
• Mistrzostwa fizjoterapeutów 

.  
 

Sobota, 1 października 2016 
 

1. CEL IMPREZY: 
• popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 
• upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia; 
• krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 
• integracja środowiska medycznego i uniwersyteckiego; 
• rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup 

wiekowych i zawodowych 
• sportowe zamknięcie sezonu biegowego 2016.  

 
 

2. ORGANIZATORZY:  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,  Fundacja Biegaj dla Zdrowia 
 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
• 1 października  2016  
• start: godz. 10:00 
• start i meta: teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Wrocław, ul. Borowska 213  

 
4. DYSTANS: 10 km   start i meta: teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

 
5   ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 
• Elektroniczna rejestracja i opłaty  poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2231 do  dnia 29 września  2016 lub do  
wykorzystania limitu     
 
- 35 zł w terminie do 31 marca (dla studentów Uniwersytetu Medycznego opłata 35 zł do 29.09) 
- 40 zł w terminie do 30 czerwca 
- 50 zł w terminie do 29 września 
- 80 zł - w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych) 
 
Limit zawodników wynosi 1500 osób 
  
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty do 20.09.2016 otrzymają numery imienne. 
 
Istnieje możliwość zwrotu wpisowego w ustawowym terminie do 7dmiu dni od zakupu internetowego. 
Zwrotu dokonujemy na podstawie maila z prośbą o zwrot, wysłanego na adres: biuro@datasport.pl - mail 
musi być z tego samego adresu co zlecenie uruchomienia elektronicznej płatności.  
Po 29.09.2016 opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. 
 
 

6. KLASYFIKACJA: 
− w kategoriach wiekowych 

 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

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



M-20 20-29 lat K-20 20-29 lat 
M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat 
M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat 
M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat 
M-60 60-69 lat K-60 60 lat i więcej 
M-70 70 lat i więcej  

 
− Mistrzostwa lekarzy (przy rejestracji wybrać odpowiednie pole) 
− Mistrzostwa studentów Uniwersytetu Medycznego (przy rejestracji wybrać odpowiednie pole) 
− Mistrzostwa pracowników  Uniwersyteckiego Medycznego (przy rejestracji wybrać odpowiednie pole) 
− Mistrzostwa pracowników  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (przy rejestracji wybrać odpowiednie 

pole) 
− Mistrzostwa fizjoterapeutów (przy rejestracji wybrać odpowiednie pole) 
 
7. UCZESTNICTWO: 
− w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia 01.10.2016, 
− osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze Zawodów w 

obecności pracownika biura, 
− warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych, 
− zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

 
8. NAGRODY: 
− rzeczowe dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji miejsca w OPEN 
− rzeczowe dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych  

powyższe nagrody nie dublują się 
− nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji studentów Uniwersytetu 

Medycznego. 
− nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw Lekarzy 
− nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw pracowników 

Uniwersytetu  Medycznego  
− nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw pracowników 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
− nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji Mistrzostw Fizjoterapeutów 
  
− Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia kategorii wiekowych w klasyfikacjach „ medycznych” w 

przypadku dużej ilości zgłoszeń (ponad 50 zawodniczek lub zawodników).  
 

 
 

9  POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 
− biuro zawodów-  Audytorium im. Jana Pawła II, Wrocław, ul. Borowska 213  
− weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych  w dniu 30 września 2016 (piątek) w godz. 18.00 

– 20.00 oraz w dniu 01.10.2016 r. (sobota) w godz. 7.30-9.30 na podstawie dokumentu ze zdjęciem, 
− Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez osobę przez niego 

upoważnioną,  
− Zawodnicy ustawiają się w 5 sektorach czasowych. Strefy i przynależna im numery startowe będą oznaczone 

kolorami: czerwona (czas do 35 min), pomarańczowa (do 40 min), żółta (do 45 min), niebieska  (do 50 min), 
zielona (powyżej 50 min) 

− Organizator zapewnia bezpłatny parking,   
− Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 50 numerów startowych, 
− Zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, które nie 

dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane, 
− Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w biurze 

zawodów, 
− Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a 

także wyrażają zgodę na wykorzystanie  wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy, 
− Uczestnicy biegu otrzymują pakiet startowy, medal oraz wodę na mecie, 



− Organizator przewiduje rozszerzony pakiet startowy o koszulkę techniczną, szczegółowe informację 
podane zostaną na stronie Organizatora oraz  wydarzenia na FB w terminie do 30.06.2016r.  

− trasa posiada atest, oznaczona zostanie co 1 km, 
− klasyfikacja -dla pierwszych 50 na mecie wg czasu brutto, dla pozostałych wg czasu netto,  
− pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym, 
− Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt, 
− bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego uczestników, 
− zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru, 
− uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,  
− organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie, 
− organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 
− ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, 
− pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym 

uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są 
nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi, 

− ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz. 12.15.  
− regulamin zawodów dla dzieci i biegu Nordic Walking zostanie opublikowany w osobnym dokumencie. 

 
 
Kontakt:  
Fundacja „Biegaj dla Zdrowia” 
Cesarzowicka 38 
52-408 Wrocław 
 
bieg2015@umed.wroc.pl 
www.bieg.umed.wroc.pl 
 
KRS: 0000555855 
REGON: 361372377 
NIP: 894-30-61-901 
Nr konta – Raiffeisen Bank Polska S.A.: 21175000120000000029151717 
 
Wrocław, marzec 2016 


