
Regulamin 
"Biegiem z pomocą dla Mai i Bartusia",

Starachowice - woj. Świętokrzyskie
14 sierpień 2016r. - niedziela

I. Cel imprezy:
 Zbiórka pieniędzy dla Mai i Bartusia – dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni 

SMA. Zebrane fundusze pomogą w kosztownym leczeniu, rehabilitacji oraz w 
zakupie potrzebnego do tego sprzętu 

 popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku
 upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych biegania jako   najtańszej i 

ogólnodostępnej formy rekreacji
 promocja Starachowic - Powiatu Starachowickiego – woj . Świętokrzyskiego

II. Organizator:

Stowarzyszenie
”Bezpieczny Powiat Starachowicki”

Stowarzyszenie
„Nasze Świętokrzyskie”

„ Zabiegane Starachowice”

III. Partnerzy:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach
 Starachowickie Centrum Kultury
 Centrum Medyczne VISUS

 
IV. Patronat:

 Prezydent Miasta Starachowice
 Starosta Powiatu Starachowickiego

V. Patronat medialny:
 Kielecki Biegacz
 Radio Eska
 Gazeta Starachowicka
 Tygodnik Starachowicki
 Telewizja Starachowice
 Wirtualne Starachowice

 



VI. Termin i miejsce:

 data: 14 sierpień 2014 (niedziela)
 miejsce startu mety na terenie MOSiR w Starachowicach, ul. Szkolna 14
 godz. 13:00 – 13:50 zapisy do biegów dla dzieci,
 godz. 14:00 – 15:00 biegi dla dzieci oraz dekoracja,
 godz. 15:30 – 16:00 bieg w szpilkach oraz dekoracja,
 godz. 15:00 – 16:30 zapisy do biegu głównego,
 godz. 17:00 – 18:00 bieg główny na dystansie 5 km oraz dekoracja

VII. Warunki uczestnictwa:
 prawo startu w biegu głównym mają osoby które  w dniu biegu mają ukończony

14 rok życia,
 Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem 

podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego 
o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 1),

  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość,

 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o stanie zdrowia oraz o starcie w zawodach na własną 
odpowiedzialność,

 Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy "DATASPORT " z 
wykorzystaniem chipów,

 Chipy wraz z numerem startowym wydawane będą nieodpłatnie przy weryfikacji 
w BIURZE ZAWODÓW 14.08.2016  w godzinach 14:00-16:30,

VI.  Finansowanie:
1. Zawodnicy startują na własny koszt.
2. Opłata startowa - 15 zł. do dnia 19 lipca 2016r.
3. Opłata startowa – 20 zł od 20 lipca do 6 sierpnia 2016r
4. Opłata startowa – 30 zł od 7 sierpnia i w dniu zawodów
5. (zebrane środki przekażemy na leczenie dzieci )
6. Biegi dzieci i bieg w szpilkach bezpłatne.

VII.  Zgłoszenia i pomiar czasu – bieg główny: 
 Zapisy elektroniczne na stronie www.datasport.pl, oraz w biurze zawodów w dniu 

biegu.
 W dniu biegu liczba nowych osób ograniczona.
 Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy "DATA SPORT " z 

wykorzystaniem chipów zamontowanych w numerach startowych.
 Chipy będą wydawane przy weryfikacji w biurze zawodów w  dniu biegu w 

godzinach od 14:00-16:30 
 Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w 

komunikacie końcowym. 
 

http://www.datasport.pl/


VIII.  Kategorie wiekowe i dystans:
 Bieg Główny  na trasie o długości 5 km –  Start i Meta w tym samym punkcie.

Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona w terminie późniejszym na stronie Zabiegane 
Starachowice  

 Biegi dla dzieci:
o 4 - 7 lat – 250m
o 8 - 11 lat – 500m
o 12 - 15 lat – 750m

 Bieg w szpilkach od 16lat - 200m

IX.  Klasyfikacja i kategorie wiekowe biegu głównego:
 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn

Mężczyźni Kobiety   
14 ÷ 20 lat 14 ÷ 20 lat
21 ÷ 25 lat 21 ÷ 25 lat
26 ÷ 30 lat 26 ÷ 30 lat
31 ÷ 35 lat 31 ÷ 35 lat
36 ÷ 40 lat 36 ÷ 40 lat
41 ÷ 45 lat 41 ÷ 45 lat
46 ÷ 50 lat 46 ÷ 50 lat
51  i starsi 51  i starsze

 Klasyfikacja drużynowa 
1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące 
kluby sportowe, firmy, instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod 
wspólną nazwą.
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednego 
przedstawiciela płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej granicy 
liczby członków drużyny.
3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

decyduje o składzie drużyny,
występuje w imieniu drużyny.

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych 
czasów netto osiągniętych przez jej
zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. 
Wygrywa drużyna, której suma 4
najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy 
mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona 
klasyfikowana.
6. Nazwa członków drużyny wpisana jako 
Klub/Drużyna/Szkoła/Rodzina/Team musi być identyczna. Jeśli jest 
podana inaczej prosimy o korektę na stronie 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=2449
7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie 

 

https://www.facebook.com/Zabiegane-Starachowice-529572690475736
https://www.facebook.com/Zabiegane-Starachowice-529572690475736


prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną 
drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej 
kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba 
zawodników – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych 
zawodników w drużynie.
9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. Puchar w imieniu drużyny 
odbiera kapitan.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
regulaminie.

UWAGA
Zawodnicy i kapitanowie drużyn zwróćcie uwagę na już wpisane przez 
zarejestrowanych biegaczy nazwy drużyn.
Osoby dopiero zapisujące się prosimy o dokładne wprowadzenie 
poprawnej nazwy drużyny którą chcecie reprezentować. Błędnie podana 
drużyna będzie skutkować nieklasyfikowaniem zawodnika w klasyfikacji 
drużynowej. Ta uwaga nie dotyczy klasyfikacji indywidualnej.
Zawodników prosimy o sprawdzenie i uporządkowanie nazwy drużyny na
stronie datasport.pl
Ewentualne zmiany będą możliwe w biurze zawodów w dniu 14.08.2016 
w godzinach 13:00 - 16:00 

X. Nagrody:  
1. I - III miejsca w kategorii generalnej – puchar Starosty Powiatu Starachowickiego, 
2. I - III miejsca w kategorii kobiet – puchar Prezydenta Miasta Starachowice,
3. I - III miejsca w kategorii mężczyzn – puchar Prezydenta Miasta Starachowice,
4. I - III miejsca w klasyfikacji drużynowej – puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Wąchock,
5. Zwycięzcy kategorii wiekowych biegu głównego otrzymują dyplomy,
6. W biegach dla dzieci i młodzieży I-III medale, nagrody rzeczowe,
7. I-III miejsca biegu w szpilkach – puchar wójta Miasta i Gminy Mirzec i nagrody

rzeczowe dyplomy dla wszystkich uczestników (bez kategorii wiekowych, bez
podziału na płeć)

8. Medale pamiątkowe dla wszystkich osób w biegach.

 



XI. Uwagi końcowe:
 Każdy z  uczestników akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z prowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po biegu.

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z 
regulaminem, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

MOSiR Starachowice i trasach biegowych.
 Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.datasport.pl  
 Do dyspozycji zawodników i kibiców jest także aplikacja mobilna za pomocą 

której w smartfonie można śledzić rezultaty na żywo, kibicować a także 
sporządzać zdjęcia z zawodów automatycznie prezentowane w portalu wyników.

 W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do zmian w 

zakresie podziału nagród.
 W trakcie biegów odbędą się inne imprezy towarzyszące.
 Informacje dodatkowe Wydarzenie – Impreza Bieg główny

XII. Kontakt 
Jarosław Warszawa (stow. Bezpieczny Powiat) 600 349 953
Ireneusz Gwóźdź (Zabiegane Starachowice) 602 326 383
Ewelina Paprot (Centrum Medyczne VISUS) 694 422 394

 

http://www.visus.org.pl/
https://www.facebook.com/zabiegane.tst/
http://www.starachowice.eu/opis-106-stowarzyszenie_bezpieczny_powiat.html
https://www.facebook.com/events/157777687972139/?ref=1&action_history=[%7B
https://www.facebook.com/events/249304768771191/?ref=1&action_history=[%7B
http://www.datasport.pl/


Załącznik 1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ
DZIECKA W BIEGIEM Z POMOCĄ DLA MAI I BARTUSIA

BIEG GŁÓWNY 5KM / BIEGI DLA DZIECI *

….................................................................................................................
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

….................................................................................................................
pesel rodzica / opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

….................................................................................................................
nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka

w Biegiem z pomocą dla Mai i Barusia – Bieg główny / Biegi dla dzieci *

Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do udziału mojego dziecka w biegu oraz że 
jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością.

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 
jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego
udział w zawodach.

Oświadczam że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie 
zdrowotne.

Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 
formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia 
biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) Wyrażam również zgodę na wykorzystanie 
wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych dotyczących biegu.

…........................................................................................................
data i podpis 

 


