
REGULAMIN – VIII Wy ścig we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitn ą Wstęgę i Puchar 
HIAB w Stargardzie 2017 
 
I.PATRONAT I ORGANIZATORZY  
 
1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego 
2. Organizatorem jest Towarzystwo Rolkarskie StarBlade. 
Impreza dofinansowana jest ze środków : Gminy Stargard Szczeciński i Powiatu 
Stargardzkiego 
 
II.CEL ZAWODÓW  
 
1. Promowanie miasta Stargardu Szczecińskiego i Powiatu Szczecińskiego . 
2. Popularyzacja jazdy na rolkach w Polsce . 
3. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
4. Biegi odbędą się w ramach obchodów Dni Stargardu. 
 
III. TERMIN , MIEJSCE , DYSTANS , PROGRAM ZAWODÓW  
 
1. Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim odbędzie się 17 czerwca 2016 roku (sobota). 
2. Start i meta nastąpi z ulicy Szczecińskiej w okolicach OSiR-u . 
3. Trasa prowadzić będzie ulicami Stargardu wyłączonymi z ruchu kołowego .  
4. Dystanse wyścigu: 
 a. Półmaraton 21 km dla młodzieży od 16 lat i dorosłych, młodsi jedynie za pisemna zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego 
 b. 10 km dla młodzieży od 16 lat i dorosłych, młodsi jedynie za pisemna zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego 
 c. 1 km dla dzieci do 15 lat 
5. Program zawodów 
10:00 Otwarcie Biura Zawodów dla wyścigu dziecięcego 
10:50 zamknięcie list startujących do biegu dziecięcego 
11:00 start dzieci młodszych 
11:20 start dzieci starszych 
11:40 zamknięcie Biura Zawodów dla wyścigu dziecięcego 
13:00 ponowne otwarcie Biura Zawodów 
15:30 zamknięcie list startujących 
około 16:15 start półmaratonu i biegu na 10 km 
około 17:30 dekoracja zwycięzców 
około 18:00 zamknięcie zawodów. 
ok. 23:15 - pokazy sztucznych ogni dla uczestników Biegu. 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
1. Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które do dnia 17.06.2017 r. ukończą 18 lat. 
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
którą podpisują w Biurze Zawodów. 
2. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi 
zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim 
o Błękitną Wstęgę, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie 



jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa 
w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii 
lekarza. 
3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również 
ochraniacze na kolana i łokcie. W przypadku dzieci do lat 16 obowiązkowy jest kask i 
ochraniacze. 
4. Zawodnicy jeździć będą po pętli, dlatego dublowani uczestnicy powinni trzymać się prawej 
strony drogi aby umożliwi ć wykonanie manewru wyprzedzania przez nadjeżdżających z tyłu. 
Dla ostrzeżenia wyprzedzanych, zawodnik, który chce wyprzedzić, może stosować 
ostrzegawcze okrzyki typu „Uwaga”, „Lewa wolna” lub innych eliminując w ten sposób 
możliwość kolizji. 
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru 
czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip. Jego właściwe zamocowanie jest 
warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym 
zawodów. 
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd po zatwierdzonej trasie wyścigu i 
ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1,5 godzin. Zawodnicy skracający trasę będą 
zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu do godziny 19:00 są 
zobowiązani do zejścia z trasy. 
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu 
organizatora. 
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w Biurze Zawodów i będzie 
przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków 
(dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna 
w dniu 18 czerwca od godz.15:00 do 20.00 . Wydawanie worków z depozytu będzie 
odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez 
zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych. 
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika. 
11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 
odurzających 
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW i OC. 
 
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA  
 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w V Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę 
przyjmowane są: 
a. elektronicznie - na stronie internetowej do dnia 14 czerwca 2016. 
b. w dniu zawodów - w Biurze Zawodów. 
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami 
startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów , zlokalizowanym 
w Klubie Wojskowym przy ul. 11-go Listopada 22 . 
3. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów 
odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty 
startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani). 
4. Opłata startowa 



a. dla biegu dziecięcego na dystansie 1 km organizator nie pobiera opłaty : 
b. dla półmaratonu i biegu na 10 km opłata wynosi: 
40 zł (10€) do dnia 30 kwietnia 2016 r. 
50 zł (12€ )od dnia 01 maja do 14 czerwca 2016 r. 
70 zł w Biurze Zawodów w dniu 18 czerwca 2016 r. 
Członkowie towarzystwa TR StarBlade, którzy opłacili składki członkowskie na rok 2017 
wnoszą opłatę w wysokości 40 zł 
5. Opłatę startową należy wpłacać: 
a. na konto bankowe do dnia 14 czerwca 2017 r. 
b. w Biurze Zawodów w dniu 17 czerwca 2017 r. 
7. Numer konta: 
Odbiorca: Towarzystwo Rolkarskie STARBLADE , 73-100 Stargard Szczeciński , ul. 
Warszawska 3/2 
BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0257 6090 
SWIFT: GOPZPLPW 
IBAN: PL24 2030 0045 1110 0000 0257 6090 
W tytule przelewu wpisać: „Opłata startowa za Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną 
Wstęgę” oraz imię i nazwisko zawodnika. 
8. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. 
9. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy. 
 
VI. KLASYFIKACJA  
 
1. W Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę prowadzona będzie następująca 
klasyfikacja : 
a. Wyścig na 1 km dziecięcy 
- dzieci do lat 12 włącznie - chłopcy i dziewczęta wspólnie 
- dzieci 13-15 lat włącznie – chłopcy i dziewczęta wspólnie 
b. Wyścig na 10 km 
Open Kobiet i 
Open Mężczyzn 
c. Półmaraton 21 km 
Open Kobiet i 
Open Mężczyzn 
 
VII. NAGRODY  
 
1. Każdy z zawodników, który ukończy Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę 
otrzyma pamiątkowy medal. 
2. Nagrody w biegu dziecięcym: 
za miejsca I- VI okolicznościowe dyplomy zgodnie z kategoriami wiekowymi. 
3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn : 
Za miejsca I-III - puchary ufundowane przez sponsora Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o 
Błękitną Wstęgę Firmę HIAB 
Za miejsca IV-VI dyplomy. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród również w innych kategoriach. 
5. Dekoracje zwycięzców odbędzie się zaraz po zakończeniu wyścigu  
 
VIII. FINANSOWANIE  
 



1. Koszty organizacji Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę pokrywają : 
Gmina Stargard Szczeciński i Powiat Stargardzkiego, Firma HIAB, Sponsorzy i Partnerzy. 
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów i innych pokrywają uczestnicy. 
 
IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 
1. Uczestników Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę obowiązuje niniejszy 
regulamin. 
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, 
przypięte z przodu koszulki startowej, na wysokości klatki piersiowej. Zaginanie i zasłanianie 
numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 
3. Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników 
(kasków, ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników. 
4. Dyrektor Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Błękitną Wstęgę zastrzega sobie 
możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
5. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu. 
6. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 
 
X. IMPREZY TOWARZYSZ ĄCE 
 
1. XXIII Stargardzki Bieg Uliczny dla młodzieży (na dystansie około 1 km). Organizatorem 
jest Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Stargardzie Szczecińskim. Szczegółowych informacji 
udziela pan Tadeusz Gutowski, tel. 509 339 590 lub 91 834 52 63, 
2. Międzynarodowy Bieg Uliczny "O Błękitną Wstęgę” w Stargardzie Szczecińskim. 
Organizatorem jest Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki w Stargardzie 
Szczecińskim. Wszelkie szczegóły i aktualności zamieszczane będą na stronie 
www.bieg.szwla.pl. Kontakt e-mail: poczta@szwla.pl 

 


