
Regulamin „V Wolsztyńskiej Dziesiątki” 
 
I Cele i założenia biegu  
- popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej 
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności 
 - promocja Powiatu Wolsztyńskiego  
II Organizator  
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie  
ul. 5 Stycznia 5  
64-200 Wolsztyn  
 
Kontakt:  
- Dyrektor biegu: Izabela Bedła, 665 605 276, 68 384 56 29 bieg@powiatwolsztyn.pl 
- Kierownik biura zawodów, Natalia Matysik,  68 347 00 34, n.matysik@powiatwolsztyn.pl 
 
III Termin i miejsce biegu 
- impreza odbędzie się 29.05.2016r. (niedziela) w Wolsztynie  
- start godz. 13.30 z ulicy Poniatowskiego, Wolsztyn  
- Biuro zawodów : Miejska Sala Sportowa „Świtezianka”, ul. Marcinkowskiego 10a, 
 64-200 Wolsztyn 
IV Trasa biegu  
- Trasa płaska, ulicami miasta Wolsztyn, 2 pętle, oznaczona co 1 km, 
- trasa posiada atest PZLA,  
- limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny,  
V Klasyfikacje 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn : miejsca I-VI 
 

 Kategorie wiekowe :  miejsca I-III 
K 1 (16-25 lat)  M1 (16-25 lat)   
K 2 (26-35 lat)  M2 (26-35 lat)   
K 3 (36-45 lat)  M3 (36-45 lat)   
K 4 (46-55 lat)  M4 (46-55 lat)   



K 5 (56-65 lat)  M5 (56-65 lat)   
K 6 (66 lat i więcej)  M6 (66 lat i więcej)   
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia 

 Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego: miejsca I-III wśród 
kobiet i mężczyzn 

 
VI  Nagrody i świadczenia dla zawodników  
W klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn  za miejsca od I-III organizator 
przewiduje nagrody finansowe, a puchary lub statuetki za miejsca I-VI . Zawodnicy 
nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (OPEN) nie biorą udziału w klasyfikacjach wiekowych.  
 
W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają 
puchar lub statuetkę.  
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy 
medal oraz posiłek i napoje. 
 
VII Pomiar czasu  
- pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać będzie się za pomocą systemu chipów 
aktywnych wbudowanych w numerze startowym. 
- posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.  
VIII Opłaty, zgłoszenia do biegu i uczestnictwo  
Wysokość opłat :  
 Opłata startowa  Seniorzy > 65 lat* 
do 
19.04.2016 

35zł  25zł 
od 
20.04.2016r. 
do 
10.05.2016r.  

55zł  45zł 

 Opłat można dokonywać do 10.05.2016r. (lub do osiągnięcia limitu zawodników) przez 
portal firmy Data Sport, po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane.  
- w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.  
- w biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy do dnia biegu. tj. 29.05.2016r. 
ukończyli 16 rok życia. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemna zgodę rodziców 



lub opiekunów prawnych na udział w biegu  oraz zgodę na przetwarzane danych osobowych 
do celów weryfikacji  
- uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym  
- każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku 
dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla 
celów marketingowych biegu. Zgodę potwierdza zgłoszeniem poprzez formularz 
zgłoszeniowy i własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacji w biurze zawodów.  
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.  
- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu biegu. 
- Ustalony został limit 1000 zawodników. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego 
przez 1000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla 
zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.  
-Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym 
terminie do 30.04.2016r.  (opłata manipulacyjna 5zł)  
- Zgłoszenia dokonywane są drogę elektroniczna poprzez wypełnienie formularza na stronie 
www.bieg.powiatwolsztyn.pl i uiszczenie opłaty startowej, osoby które dokonały zgłoszenia    
a nie dokonały opłaty startowej nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia elektroniczne 
przyjmowane są do 10.05.2016r. Po tym terminie jeżeli limit uczestników nie zostanie 
wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu zawodów, lecz osoby 
zgłoszone po tym terminie nie otrzymają pakietu startowego tylko numer z chipem.  
- uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie 
biegu. 
IX Postanowienia końcowe , 
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę  
- wyniki biegu dostępne będą dla tych którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym nr telefonu 
komórkowego – SMS-em po zakończeniu a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na 
stronie internetowej biegu. 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,  
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.   
 
 
 
 


