
1 

 

REGULAMIN IMPREZY 
I LETNIE BIEG TRZECH JEZIOR W TRZEMESZNIE 

4 WRZEŚNIA 2016 r. 
 

 
NAZWA: 

� I Letni Bieg Trzech Jezior; 
 
Bieg główny:  
� I Letni Bieg Trzech Jezior - DYSTANS 15 km; 
Biegi towarzyszące:  
� Bieg na dystansie 1050 m,  
� biegi dziecięce,  
� sztafeta rodzinna. 
                                                                                                                                               
DATA:   04-09-2016 roku;      
 
MIEJSCE: 

� Biuro zawodów i ceremonia zakończenia - Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe 
"Magnolia", Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno 

� Start – Kamieniec "Jakubówka" (15 km od Trzemeszna); 
� Meta - Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe "Magnolia" ;     

 
CEL IMPREZY: 

� Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu; 
� Promocja pięknych okolic gminy Trzemeszno; 
� Uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski. 

 
ORGANIZATOR: 

� Urząd Miejski Trzemeszna; 
� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie; 
� Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; 
� Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno; 
� Dom Kultury w Trzemesznie; 
� RECAL 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA - BIEG 15 KM - LIMIT 300 OSÓB:  

1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Organizacyjnym w dniu 04-09-2016 roku (w godz. 8.00 - 9.30). Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający 
identyfikację. Udział w biegu głównym mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby 
niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu.  
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 
zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb biegu. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.  

3. ZGŁOSZENIA  można dokonać za pośrednictwem Daty Sport  pod adresem .......................... 
4. OPŁATA STARTOWA  wynosi:  
� w terminie do 21-08-2016 – 30 PLN; 
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� w terminie do 04-09-2016 – 50 PLN; 
Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który prawidłowo wypełnił i przesłał formularz 
zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy. 

5. Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, bezpośrednio za 
pośrednictwem internetowej rejestracji  na stronie ....................................... 

6. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostaje 
zamknięta. 

7. W przypadku niewyczerpania limitu 300 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje 
możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów. 

8. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

9. Osoby, które dokonają wpłaty po 29.08.2016 zobowiązane są do przedstawienia dowodu 
wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym. 

10. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do 
rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów. 

11. DANE OSOBOWE - uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym 
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 
poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo 
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, 
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także 
swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 
na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 
przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą 
być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz 
mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na 
wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do 
wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez 
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do 
wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, 
wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik 
oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do 
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym 
punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w 
dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a 
w szczególności w celu reklamy i promocji. 
 
 
KATEGORIE: 
W I Letnim Biegu Trzech Jezior na 15 km przeprowadzona będzie klasyfikacja  
w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn: 

� Kategoria OPEN; 
� Kategorie wiekowe: 
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� Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy 
biegu głównego zameldowani w Gminie Trzemeszno. 
 
POMIAR CZASU: 

1. Elektroniczny pomiar czasu podczas biegu na 15 km prowadzony będzie przy użyciu chipów 
elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem 
jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami  z przodu 
zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się 
jakichkolwiek modyfikacji. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega 
zwrotowi.  

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od 
momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-
ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto 
liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej 
rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do 
najwolniejszych. 
 
NAGRODY - BIEG GŁÓWNY 15 KM: 

1. Statuetki i nagrody pieniężne w kategorii generalnej biegu na dystansie 15 km:  
Mężczyźni 

I - miejsce: 500zł 
II - 400zł 
III - 300zł 

Kobiety 
I - miejsce: 500zł 
II - 400zł 
III - 300zł 

2. Statuetki w kategoriach wiekowych oraz w kategorii Mieszkańcy Gminy Trzemeszno za I, II, 
III miejsce. 

3. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują pamiątkowy medal (organizator zapewnia 
300 medali w biegu głównym). 
 
BIEG NA DYSTANSIE 1050 M - LIMIT 200 OSÓB:  
 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat (najpóźniej do 03.09.2016 r.) 
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w 

dniu 04.09.2016 r. w godzinach 8.00 – 9.30 znajdującym się w Biurze Organizacyjnym. 
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację 

Kobiety: 

K16: 16 - 19 lat 

K20: 20 - 29 lat 

K30: 30 - 39 lat 

K40: 40 - 49 lat 

K50: 50 - 59 lat 

K60: 60 - 69 lat 

K70: + 70 lat 

      Mężczyźni:                                 

M16:  16 - 19 lat                         

M20:  20 - 29  lat                        

M30:  30 - 39 lat                         

M40: 40 - 49 lat                         

M50:  50 - 59 lat                         

M60:  60 - 69 lat    

M70: + 70 lat                                                 
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szkolną. Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu 
musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika 
w biurze zawodów. Natomiast osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą 
posiadać zgodę od rodziców bądź prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia 
zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji oraz złożenie przez odpowiednią 
osobę podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

4. Zapisu do biegu można dokonać  przez Datę Sport .................................... 
3. OPŁATA STARTOWA  wynosi:  
� w terminie do 21-08-2016 – 10 PLN; 
� w terminie do 04-09-2016 – 20 PLN; 
� Rocznik 2000-2003 - zwolniony jest z opłaty. 

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który prawidłowo wypełnił i przesłał formularz 
zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy. 

4. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje 
zamknięta. 

5. W przypadku niewyczerpania limitu 200 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje 
możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów. 

6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

7. Osoby, które dokonają wpłaty po 29.08.2016 zobowiązane są do przedstawienia dowodu 
wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym. 

8. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do 
rachunku. Faktury będą wydawane w biurze zawodów. 

9.  Bieg odbędzie się ulicami Trzemeszna z Metą w CKW "Magnolia". 
11. W biegu na 1050 m przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: 
� rocznik 2000-2003;  
� rocznik 1999 i starszy;   
� osoby posługi liturgicznej; 

12. Nagrody - statuetki za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach oraz medale dla 
wszystkich uczestników biegu (organizator zapewnia 200 medali w biegu na dystansie 1050 
m). 

13. Elektroniczny pomiar czasu podczas biegu na 1050 m prowadzony będzie przy użyciu chipów 
elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem 
jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami  z przodu 
zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się 
jakichkolwiek modyfikacji. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega 
zwrotowi.  

14. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od 
momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-
ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto 
liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej 
rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do 
najwolniejszych. 
 
BIEGI TOWARZYSZ ĄCE: 
1) Biegi dziecięce:  

� Bieg na dystans 98 m (98 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski) - dzieci urodzone w 
2007 roku i młodsze; 
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� Bieg na dystansie 240 m (240 rocznica Almae Matris Tremensensis) - dzieci urodzone w 
latach 2008-2004; 
2) sztafeta rodzinna 3 x 100 m: udział w sztafecie może wziąć 3 uczestników (każdy musi 
przebiec 100 m), którzy są ze sobą spokrewnieni. Mogą to być rodzice, dzieci, dziadkowie, 
kuzynostwo, wujowie, ciocie, itd.  
 
Wszyscy uczestnicy biegów towarzyszących otrzymają medale. 
 
PROGRAM: 
8.00 - 9.30 - weryfikacja zawodników, zapisy do biegu - CKW "Magnolia" 
9.00-10.00 - wyjazd autokarów na miejsce startu do Kamieńca z parkingu CKW "Magnolia"; 
10.30-10.50 -  rozgrzewka; 
11.00 -  start;  
ok. 11.45 - pierwszy zawodnik na mecie; 
13.30 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród - CKW "Magnolia";      
 
Bieg na 1050 m oraz biegi towarzyszące starują ok. godz. 10.15. 
 
NOCLEG: 
Nocleg bezpłatny w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej 11               
z dn. 03/04 września, który należy zgłosić do 2 września telefonicznie lub mailowo 
(organizator zapewnia materac). 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 04-09-2016 będą znajdowały się w CKW 
"Magnolia". Rzeczy osobiste zawodników będą przyjmowane od godz. 8.00. Wydawanie 
depozytu  odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru 
startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione 
rzeczy. 

2. Natryski i toalety będą udostępnione w CKW  "Magnolia". 
3. Odjazd autokarów na start w godz. 9.00-10.00 z parkingu CKW "Magnolia". 
4. Start: Kamieniec - Jakubówka o godz. 11.00.  
5. Limit ukończenia biegu głównego - 2 godziny 15 minut. 
6. Trasa biegu głównego oznaczona będzie co kilometr a bezpieczeństwa przebiegu trasy będą 

zapewniać wolontariusze wraz ze strażą pożarną.  
7. Punkty żywieniowe będą rozmieszczone na 10 km. 
8. Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie. 
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w 

rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego 
Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu. 

11. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora  z wszelkich 
następstw. 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer 

startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika. 
3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 14.00, opłata wynosi 100 zł. 

Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane 
w czasie do jednej godziny. 
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4. Zawodnicy i osoby funkcyjne, akceptując regulamin. 
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
6. W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, Edyta Koperska tel. 

691 808 908. 
 
Z POWODÓW TECHNICZNYCH NIE MA MO ŻLIWO ŚCI ODBIORU NUMERÓW 

STARTOWYCH W KAMIE ŃCU NA STARCIE !!! 


