
REGULAMIN ŚWIDNICKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO
ZUPBADURA  29.01.2017  r.

1. CELE
 popularyzacja biegów masowych i zdrowego stylu życia

 sportowe rozpoczęcie roku

 krzewienie aktywności sportowej w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności

2. ORGANIZATOR, WSPÓŁORGANIZATORZY, SPONSOR TYTULARNY
 Organizator: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Współorganizatorzy: Świdnicka Grupa Biegowa, Urząd Miejski w Świdnicy

 Sponsor tytularny: ZUPBADURA 

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
 29.01.2017 (niedziela)
 godz. 12.00 – biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży
 godz. 13.30 – bieg główny
 Świdnica, Park Centralny, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej
 trasy wytyczone parkowymi alejkami

4. BIEGI TOWARZYSZĄCE I KATEGORIE WIEKOWE
 Łączny limit uczestników dla wszystkich biegów towarzyszących – 150 osób 

 Biegi skrzatów (100 metrów) – dzieci urodzone do 2010 roku (osobne starty dla dziewcząt i chłopców)

 Biegi dzieci młodszych (600 m) – dzieci urodzone w latach 2007-2009 (osobne starty dla dziewcząt i 
chłopców)

 Bieg dzieci starszych (1 km) – dzieci urodzone w latach 2004-2006

 Bieg młodzieży młodszej (2 km) – dzieci urodzone w latach 2001-2003

 Bieg młodzieży starszej (3 km) – dzieci urodzone w latach 1998-2000*
* Prawo startu dla osób urodzonych do 27.01.1998 

5. BIEG GŁÓWNY
 limit uczestników – 200 osób 

 dystans – 5 km wokół pętli o długości 1 km

 w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 28.01.2017

6. KLASYFIKACJE
 w biegach towarzyszących osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców
 w biegu głównym klasyfikacja open oraz dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych



MĘŻCZYŹNI KOBIETY

M-20 18-29 lat K-20 18-29 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 lat i więcej K-60 60 lat i więcej

7. WPISOWE/PAKIET STARTOWY

 dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty wpisowej

 dorośli – 15 złotych (zapisy elektroniczne do 24.01 lub do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność 
zapisów i wpłaty); 30 złotych (w dniu imprezy, tylko w przypadku pozostania wolnych numerów 
startowych)

 pakiet startowy biegów towarzyszących: pamiątkowy medal, pamiątkowa koszulka, napój, baton. 
Dodatkowo organizator zapewnia poczęstunek po biegu (kiełbaska z ogniska, ciepły napój)

 pakiet startowy biegu głównego: pamiątkowy medal, koszulka techniczna, napój izotoniczny, baton. 
Dodatkowo organizator zapewnia poczęstunek po biegu (kiełbaska z ogniska, ciepły napój). 
Organizator gwarantuje  deklarowany przez uczestnika rozmiar koszulki technicznej tylko dla 
zapisanych do 17 stycznia.

8. UCZESTNICTWO
 warunkiem  dopuszczenia  osoby  niepełnoletniej  do  biegu  towarzyszącego  będzie  podpisane  przez

rodzica, opiekuna prawnego listy startowej, równoznacznej z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o
braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestnictwa  w  biegu  i  zgody  na  wykorzystanie  danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych  osobowych  Dz.  Ust.  nr  133)  i  wizerunku  dla  celów  organizacyjnych,  promocyjnych  i
reklamowych imprezy przez Organizatora i Współorganizatorów  

 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu głównego będzie własnoręczne podpisanie listy startowej,
równoznacznej  z  akceptacją  regulaminu  i  oświadczeniem o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do
uczestnictwa  w  biegu  i  zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu
zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133) i
wizerunku  dla  celów organizacyjnych,  promocyjnych  i  reklamowych  imprezy przez  Organizatora  i
Współorganizatorów  

 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność

9. ZGŁOSZENIA 
 do biegów towarzyszących w dniu imprezy w Biurze Zawodów

 do  biegu  głównego  elektroniczne  w  dniach  1.01-24.01.2017  r. poprzez  formularz  zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie internetowej: www.datasport.pl lub w przypadku pozostania wolnych numerów
startowych w dniu imprezy w Biurze Zawodów   

 uczestnicy biegu głównego uiszczają  opłatę  na konto Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.
Śląska 35, 58-100 Świdnica, nr rachunku: 58 1240 1978 1111 0010 1494 7745. W tytule wpłaty należy
wpisać „Bieg Noworoczny, Imię i Nazwisko” zawodnika

10. NAGRODY
 nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w kategoriach wiekowych biegów

towarzyszących 

 nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii  open i kategoriach

http://www.datasport.pl/


wiekowych Biegu Głównego

 powyższe nagrody nie dublują się

 nagrody rzeczowe dla najmłodszego uczestnika biegów towarzyszących i najstarszego uczestnika Biegu
Głównego

11. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
 Biuro Zawodów – hala sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 czynne w dniu imprezy w

godzinach 9.30-12.30

 zapisy do biegów towarzyszących w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godz. 9.30-11.30. 

 weryfikacja zawodników Biegu Głównego oraz odbiór numerów startowych w dniu imprezy w Biurze
Zawodów w godz. 9.30-12.30. Weryfikacja uczestników Biegu Głównego na podstawie dokumentu ze
zdjęciem.

 ewentualne  zapisy dodatkowe (w razie  wolnych numerów startowych) do Biegu Głównego w dniu
imprezy w Biurze Zawodów po zakończeniu weryfikacji zawodników zapisanych elektronicznie

 depozyt bezpłatny w Biurze Zawodów; przyjmowanie rzeczy w godzinach 11.00-12.30, wydawanie
bezpośrednio po biegu

 Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie stawili się na zawodach

 Organizator zapewnia bezpłatny parking

 Organizator zapewnia opiekę medyczną

 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, które nie
dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane

 zawodnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie   danych  osobowych  dla  potrzeb  wewnętrznych
Organizatora,  a także wyrażają zgodę na wykorzystanie  wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych imprezy

 klasyfikacja wg czasu netto 

 pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym

 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

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie  

tel. 74 852 12 62   
www.osir.swidnica.pl


