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REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO - 10 km 

„XVII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” Z OKAZJI NARODOWEGO 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

- Białystok, 11 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególna dla Białegostoku data - 19 luty 1919 roku. Tego dnia niemieckie wojska opuściły miasto 
przekazując je władzy polskiej. Oczekiwana latami niepodległość w końcu stała się rzeczywistością, 
choć w Białymstoku nastąpiło to blisko trzy miesiące później niż w pozostałej części kraju. Powyższa 
fotografia została wykonana 22 lutego 1919 roku na pamiątkę powitania Wojsk Polskich na placu 
przed Katedrą Białostocką. W oddali rysuje się wieża ratusza miejskiego. 

 

I. ORGANIZATOR I PATRONAT 

1. Organizatorem „XVII Biegu Niepodległości” jest Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku. 

2. Bieg odbywa się w ramach miejskich uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości i jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Białegostoku. 
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II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

1. Stadion Miejski w Białymstoku 

2. Sklep biegowy „Pędziwiatr- Podlaskie Centrum Biegowe” 

3. Białostocki Ośrodek Sportu  i Rekreacji 

4. Uniwersytet w Białymstoku 

III. CEL 

· Upamiętnienie Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 
· Krzewienie postaw patriotycznych i narodowych 
· Uczczenie 75. rocznicy powstania Armii Krajowej 
· Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu 
· Przedstawienie Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom 

IV. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2017 r. w Białymstoku. 

2. Start biegu nastąpi punktualnie o godzinie 12:00 na ulicy Słonecznej, sprzed 
Stadionu Miejskiego w Białymstoku. 

3. Długość trasy wynosi: 10 000 m i posiada aktualny atest PZLA. 

4. Meta biegu będzie zlokalizowana na płycie boiska Stadionu Miejskiego w 
Białymstoku. 

V. LIMIT CZASU 

1. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut od momentu 
wystrzału startera. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Biegu Głównym prawo startu mają wyłącznie osoby urodzone w roku 2002 
i starsze. 
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2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie internetowej Data Sport i dokonanie opłaty 
startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik może wziąć udział w biegu tylko na jednym wybranym dystansie.  

4. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w biurze zawodów 
Oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.  

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Oświadczenia 
rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. 
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

6. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 9 listopada 2017 r. Po tym 
terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 10-11 
listopada 2017 r. pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. 

7. Dla Biegu Głównego i Biegów Towarzyszących obowiązuje łączny limit  900 
nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego 
decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. 

8. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze 
zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w następujących porach: 

· 10 listopada(piątek) w godzinach: 17:00 - 21:00 
· 11 listopada (sobota) w godzinach: 8:00 - 11:00 

9. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego w 
Białymstoku, mieszczącego się na ul. Słonecznej 1. 

10. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w 
biurze zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

11. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na 
podstawie podpisanego Upoważnienia do odbioru pakietu startowego oraz 
przedstawienia kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. 
Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia 
podpisane przez uczestnika biegu. 

 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3385
https://drive.google.com/file/d/0ByluInoZUTsJLUVtdnpfVHBEdG8/view
https://drive.google.com/file/d/0ByluInoZUTsJaFZwcXlNUWRIQms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByluInoZUTsJaFZwcXlNUWRIQms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByluInoZUTsJck5Hc2FfRTByQVE/view?usp=sharing
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VII. PAKIETY STARTOWE I OPŁATY  

1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej. 

2. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od wybranej wersji pakietu 
startowego oraz od terminu jej wniesienia: 
 
PAKIET STARTOWY: STANDARD 
 
W skład pakietu wchodzi: 

· Numer startowy wraz z chipem do elektronicznego pomiaru czasu 
· Biało-czerwona opaska na ramię 
· Specjalnie przygotowana pamiątka na mecie 
· Posiłek regeneracyjny i gorąca herbata 

 
Wysokość opłat: 

· 45,00 zł - do dnia 11 października 
· 55,00 zł - od dnia 12 października do dnia 9 listopada 
· 80,00 zł - w Biurze Zawodów w dniach 10 i 11 listopada w przypadku 

dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa) 
 
PAKIET STARTOWY: PREMIUM 
 
W skład pakietu wchodzi: 

· Numer startowy wraz z chipem do elektronicznego pomiaru czasu 
· Biało-czerwona opaska na ramię 
· Specjalnie przygotowana pamiątka na mecie 
· Posiłek regeneracyjny i gorąca herbata  
+ Wysokiej jakości okolicznościowa koszulka z nadrukiem 

 
Wysokość opłat: 

· 65,00 zł - do dnia 5 listopada 
 

* Ze względu na konieczność odpowiednio wcześniejszego wykonania koszulek, 
ta opcja pakietu dostępna jest najpóźniej do dnia 5 listopada. Uczestnik posiada 
możliwość wyboru rozmiaru koszulki wypełniając odpowiednie pole w 
formularzu zgłoszeniowym. 
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3. W celu usprawnienie systemu zapisów, opłaty przyjmowane są wyłącznie za 
pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych w 
formularzu zgłoszeniowym na platformie Data Sport. 

4. Płatności internetowe będą możliwe najpóźniej do dnia 9 listopada 2017 r. 

5. Osoby nie posiadające dostępu do internetowego rachunku bankowego i nie 
mogące skorzystać z systemu bezpiecznych płatności internetowych, mogą 
dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku 
ul. Pietkiewicza 1 
15-689 Białystok 
 
Numer konta bankowego:   62 2030 0045 1110 0000 0073 0660 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz rok urodzenia 
uczestnika. 

6. Zawodnicy legitymujący się I klasą sportową są zwolnieni z konieczności 
wnoszenia opłaty startowej, jednak jednocześnie są zobowiązani do 
przedstawienia Organizatorowi niezbędnego zaświadczenia.   
 
7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest przypisanie numeru startowego przy 
nazwisku zawodnika na liście startowej elektronicznych zapisów, co następuje 
po maksymalnie 5 dniach od dokonania wpłaty. 
 
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu 
bankowego z winy poczty lub banku. 
 
9. Dla pierwszych 100 osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji i 
wniesienia opłaty startowej, przewidziana jest możliwość wyboru dowolnego 
numeru startowego z zakresu: 21 - 1200 (numery 1-20 zarezerwowane dla tzw. 
elity). 
 
Uczestnik zainteresowany tą opcją proszony jest o wysłanie na adres mailowy 
Organizatora, wiadomości, w której poda trzy najbardziej pożądane numery, z 
którymi chciałby pobiec np. 99 - 777 - 888. Uczestnikowi zostanie przydzielony 
pierwszy wolny ze wskazanych numer. Dla identyfikacji uczestnika konieczne 
jest podanie w mailu imienia i nazwiska. 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3385
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10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem ustawowych 14 dni, 
które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawartej na 
odległość. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni. 
 
11. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego zawodnika, który nie posiada 
jeszcze nadanego numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 roku włącznie. W tym 
celu należy przesyłać informację o chęci przeniesieniu numeru na adres: 
niepodleglosci.bialystok@gmail.com 

VIII. SEKTORY STARTOWE 

1. Strefa startu zostanie podzielona na następujące sektory: 

· Sektor VIP  
Wskazani przez Organizatora na podstawie wysokiego poziomu sportowego 
zawodnicy elity. 

· Sektor I  
Zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 35:00 do 42:00 
minut. 

· Sektor II 
Zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 42:01 do 48:00 
minut. 

· Sektor III 
Zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu od 48:01 do 55:00 
minut. 

· Sektor IV  
Zawodnicy z deklarowanymi czasami ukończenia biegu powyżej 55:00 minut. 

IX. KLASYFIKACJE 

1. Każdemu uczestnikowi biegu czas będzie mierzony za pomocą 
elektronicznego chipa przymocowanego do numeru startowego. 

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto 
liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za 
wyjątkiem pierwszych 20-stu zawodników przekraczających linię mety, którzy 
będą klasyfikowani według czasu brutto liczonego od momentu wystrzału 
startera. 

mailto:niepodleglosci.bialystok@gmail.com
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3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na 
stronie biegu: www.bnbialystok.pl 

4. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

· Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) 
· Klasyfikacja najszybszych Białostoczan (kobiet i mężczyzn) 
· Klasyfikacja służb mundurowych (kobiet i mężczyzn) 
· Klasyfikacja samorządowców (kobiet i mężczyzn) 
· Klasyfikacja drużynowa  

X. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie specjalnie 
przygotowaną okolicznościową pamiątkę. 

2.  Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla pięciu najlepszych mężczyzn i 
pięciu najlepszych kobiet klasyfikacji OPEN: 
 
I miejsce - 700,00 zł 
 
II miejsce - 600,00 zł 
 
III miejsce - 500,00 zł 
 
IV miejsce - 300,00 zł 
 
V miejsce - 200,00 zł 
 
3. Dodatkowo Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla pięciu najlepszych 
Polaków i pięciu najlepszych Polek. 
 
I miejsce - 500,00 zł 
 
II miejsce - 400,00 zł 
 
III miejsce - 300,00 zł 
 
IV miejsce - 200,00 zł 
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V miejsce - 100,00 zł 
 
4. W przypadku, gdy polski zawodnik zostanie jednocześnie sklasyfikowany 
wśród najlepszej piątki klasyfikacji OPEN, przyznawana jest mu nagroda 
pieniężna o większej wartości. Nagrody nie dublują się, a wartość pieniężna 
nagrody o mniejszej wartości przyznawana jest kolejnemu zawodnikowi danej 
klasyfikacji.  

5.  Dodatkowo za  ustanowienie najlepszego wyniku Biegu Niepodległości 
przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości - 500,00 zł.  

Aktualnie obowiązujące rekordy:  

· mężczyźni 

00:30:26 - Vladislav Pramau (2016 r.)  

· kobiety 

00:33:33 - Izabela Trzaskalska (2016 r.) 

6. W klasyfikacji najszybszych Białostoczan, trójka najlepszych kobiet i mężczyzn 
otrzyma bezpłatne pakiety startowe na przyszłoroczny „Bieg Stulecia - 18. Bieg 
Niepodległości w Białymstoku” (11.11.2018). 

7. W klasyfikacji służb mundurowych i w klasyfikacji samorządowców, 
Organizator zapewnia dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn pamiątkowe 
statuetki. 

8. Klasyfikacja drużynowa 

· Organizator zapewnia pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych 
drużyn. 

· Warunkiem klasyfikowania jest minimum sześcioosobowy skład drużyny,  
zawierający w tym minimum jedną kobietę. Nie ma górnego ograniczenia 
liczby członków drużyny.  

· Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużyną. Udział w drużynie 
należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole 
nazwę klubu.  

· Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów sześciu najlepszych 
zawodników z danej drużyny w tym minimum jednej kobiety, pod 
warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny podczas rejestracji.  

· O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny. 
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XI. NOCLEGI 

1. Wszystkim zawodnikom przyjezdnym, którzy na adres mailowy: 
niepodleglosci.bialystok@gmail.com nadeślą do 9 listopada informację o chęci 
skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia 
miejsce noclegowe na hali sportowej.  

2. Na prośbę zawodników Organizator jest w stanie użyczyć na czas noclegu 
materace gimnastyczne. 

3. Surowo zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i 
innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z 
sali usunięte. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe 
przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod 
karą dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest 
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy 
przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu 
na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych 
bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. 

3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony 
numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie 
wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru 
startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, 
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną 
osobę. 

4. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 
czynią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie 
odpowiedzialności. 

5. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania w 
przygotowanych przez Organizatora przebieralniach. Po biegu zawodnicy będę 
mieli możliwość skorzystania z szatni oraz łazienek. 

mailto:niepodleglosci.bialystok@gmail.com
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6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 
uczestników biegu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 
także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

8. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas 
imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 
tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu 
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci). 

10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza 
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył 
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 
biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w 
biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do 
udziału w biegu. 

12. Organizator zaleca uczestnikom biegu wykonanie profilaktycznych badań 
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 

13. 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, głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub 
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne 
z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także 
podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 
Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 
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strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, 
że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek 
opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym 
samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez 
powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O 
zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie 
internetowej biegu. 

15. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA 

Strona internetowa: www.bnbialystok.pl 

E-mail: niepodleglosci.bialystok@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku 

ul. Pietkiewicza 1 
15-689 Białystok 
 
NIP: 5422870447 
REGON: 052230410 
KRS: 0000196806 

http://www.bnbialystok.pl/
mailto:niepodleglosci.bialystok@gmail.com

