
SETKA STULECIA WARSZAWA 2017-2018 
 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE - CO, GDZIE, KIEDY? 
 
SETKA STULECIA – to cykl 20 biegów na dystansie 5 km jakie odbywać się będą w latach 2017-
2018, przeważnie w środy, na atestowanej przez PZLA trasie przy Centrum Olimpijskim im. Jana 
Pawła II w Warszawie, zazwyczaj o stałej godzinie startu 19:18. Można wziąć udział zarówno w 
całym cyklu, jak i w wybranych biegach. Faktycznie planujemy ich nieco więcej, ale do klasyfikacji 
końcowej Setki Stulecia liczonych będzie 20 zawodów z najlepszymi wynikami, odnoszących się 
głównie do ojców niepodległości. 
 
Ze względów logistycznych (obiekt PKOl nie jest przystosowany do imprez sportowych) liczba 
uczestników w każdym biegu ograniczona została do 100, co też odnosi się do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości (11.11.2018). W zawodach uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 18 
lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodziców. Biuro zawodów obsługiwać będzie 
uczestników dwie godziny przed startem w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 
czyli od 17:18. 
 
TERMINY BIEGÓW 
 
W roku 2017 planowanych jest 12-13 biegów w dniach: 26 kwietnia, 27 maja, 14 czerwca, 21 
czerwca, 12 lipca, 19 lipca. Daty pozostałych biegów podane będą do końca maja, kiedy inni 
organizatorzy określą terminy swoich zawodów (chcemy uniknąć kolizji). W szczególności zwracamy 
uwagę na 27 maja; w tym dniu (sobota) można będzie nie tylko biegać.  
 
26 kwietnia (środa)  godz. 19:18 - Piątka z Korfantym 
 
27 maja (sobota)    godz. 13:00 - Piątka z Paderewskim (w godz. 10-14 Igrzyska Sprawności 
Fizycznej: strzelanie z łuku, jazda na kucykach lub koniach, turniej mini-golfa, rzuty piłką do 
kosza, bieg i nordic-walking na milę o godz. 12.30)  
 
14 czerwca (środa)  godz. 19:18 - Piątka z Hallerem 
 
21 czerwca (środa)  godz. 19:18 - Piątka z Witosem 
 
12 lipca (środa)       godz. 19:18 - Piątka z Żeligowskim 
 
19 lipca (środa)       godz. 19:18 - Piątka z Dmowskim 
 
JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ i  ZAPŁACI Ć 
 
Rejestracja odbywa się przez system DATASPORT, głównego partnera projektu 100-lecia w obsłudze 
zawodów. Można zarejestrować się od razu na więcej niż jeden bieg. Gdyby jednak z jakichś przyczyn 
dana osoba nie mogła wystartować w wybranym terminie, musi powiadomić organizatora 
(biuro@biegstulecia.pl) nie później, niż na 5 dni przed startem. Jednocześnie wybiera jedną z dwóch 
opcji:  A. swój pakiet odstępuje wskazanej osobie, B. przenosi opłatę na bieg w innym terminie. Nie 
ma możliwości zwrotu wpisowego. Uwaga! Z chwilą rejestracji należy dokonać opłaty.  
 
 
 



WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PAKIET STARTOWY i JEGO ZAWARTO ŚĆ 
 
Podstawowa opłata – 40 zł, zniżkowa dla posiadaczy Paszportu Stulecia lub Paszportu Polskie 
Himalaje – 33 zł. Opłata z tytułu uczestnictwa obejmuje m.in.: numer startowy, pomiar czasu przez 
licencjonowanych sędziów PZLA, obsługę medyczną, zamieszczenie wyników na stronie 
www.biegstulecia.pl, medal i dyplom odnoszący się przeważnie do ojców niepodległości, posiłek 
(czasem może być przy ognisku) z deserem i napoje.  
 
KIEDY ZAWODY MOG Ą ZOSTAĆ ODWOŁANE 
 
Poza sytuacjami losowymi (np. trasa nie będzie możliwa do pokonania) odwołanie biegu może 
nastąpić na 7 dni przed datą zawodów jeśli liczba osób zarejestrowanych i opłaconych nie przekroczy 
70. Wówczas wpisowe może zostać przeniesione na bieg w innym, wskazanym przez daną osobę 
terminie, lub też zwrócone na konto, z którego nastąpiła zapłata. 
 
JAKIE B ĘDĄ KLASYFIKACJE 
 
A. każdego biegu: generalna open, kobiet i mężczyzn oraz drużynowa kobiet i mężczyzn 
B. Setki Stulecia dla osób, które łącznie pokonają 100 km  (suma czasów z 20 biegów) – indywidualna 
i drużynowa, oddzielna dla kobiet i mężczyzn 
 
JAK LICZONA B ĘDZIE KLASYFIKACJA DRU ŻYNOWA 
 
Trzyosobowa drużyna kobiet bądź mężczyzn może być profesjonalna, jak i amatorska, z klubu bądź 
stowarzyszenia zarówno z osobowością prawną, jak i koleżeńskiego (grupa nieformalna), dowolnego 
zakładu pracy, firmy. Klasyfikacja po każdym biegu liczona będzie według systemu im mniej 
punktów, tym wyższa lokata. Za pierwsze miejsce wśród kobiet bądź mężczyzn – 1 pkt, za drugie – 2 
pkt, za trzecie – 3 pkt... itd. Identycznie liczona będzie klasyfikacja całego cyklu. Wielokrotność 3 
osób (6, 9, 12 itd.) daje odpowiednią liczbę zespołów. 
 
JAKIE B ĘDĄ NAGRODY 
 
Poza medalami i dyplomami dla wszystkich uczestników za udział w każdym biegu oraz pucharami 
dla najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny, organizator gwarantuje minimum 20 upominków, 
które będą losowane 15 minut po ukończeniu biegu przez ostatnią osobę. 
 
Na koniec cyklu wszystkie osoby, które pokonają łącznie dystans 100 km, otrzymają specjalne, 
imienne trofea. Natomiast na półmetku cyklu – 20 grudnia 2017 - losowana będzie wyjątkowa 
nagroda wśród osób, które będą miały zaliczone 50 km – BILET NA PRZELOT DO KATMANDU 
NA SUPERMARATON STULECIA PAMIĘCI POLSKICH ALPINISTÓW (połowa października 
2018 roku). Ponadto rozlosowanych zostanie kilka puchowych kurtek firmy Yeti i plecaków projektu 
Polskie Himalaje, a także innych upominków. 
 
KTO ORGANIZUJE ZAWODY  
 
Biuro Biegu Stulecia na zlecenie Klubu Sportowego Ski Test z siedzibą w Krakowie, obsługującego 
projekt na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, działającego w formie stowarzyszenia na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie z dnia 25 
czerwca 2010 roku oraz statutu i z tego tytułu posiadającego osobowość prawną. Współorganizatorem 
zawodów jest Królewski Klub Biegacza działający przy Polskiej Agencji Prasowej, a partnerami 
PKOl i PZLA. 

 


