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REGULAMIN 

I Nazwa biegu: 

Bieg “Bitwy Pod Legnicą 1241 - Półmaraton” 

II Organizator: 

Stowarzyszenie ZAWISZA – Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej i Sportów Zdecydowanie 

Amatorskich - z siedzibą w Legnicy. 

III Współorganizatorzy: 

1. Prezydent Miasta Legnicy, 

2. Wójt Gminy Legnickie Pole, 

3. Wójt Gminy Kunice. 

IV Cele: 

1. Uczczenie pamięci Bitwy pod Legnicą 1241. 

2. Popularyzacja biegania amatorskiego jako profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Legnicy i okolic. 

4. Promocja Legnicy i Regionu w środowisku biegaczy amatorów w kraju i sąsiadujących 

rejonach Czech i Niemiec. 

5. Wspieranie zaangażowanej postawy młodych ludzi w organizację projektu. 

V Termin i miejsce startu: 

08.04.2018, godzina 10.00 

Start – Legnica, plac Mariacki (przy Kościele Mariackim) 

VI Trasa i dystans: 

1. Dystans: 21,097 km. – atestowany 

2. Nawierzchnia asfaltowa (ok. 100 %)   

3. Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy: ok. 60 m. 

4. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km pionowymi znakami. 

5. Trasa biegu będzie przebiegać w następujący sposób: 

Start – Legnica, plac Mariacki (przy Kościele Mariackim) – ul. N.M. Panny – ul. Wrocławska – ul. 

II Armii Wojska Polskiego – aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Sudecka – ul. Koskowicka – 

ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – ul. Sudecka – Ziemnice, Legnickie Pole: ul. Klasztorna – 

ul. Piastowska wschodnia strona jezdni – ul. Piastowska zachodnia strona jezdni – Pl. Henryka 

Brodatego - ul. św. Jadwigi – meta przed Bazyliką św. Jadwigi w Legnickim Polu.  

 



 

Strona 2 z 8 

6.      Dokładny przebieg trasy znajduje się na stronie internetowej biegu w zakładce „Trasa” 

VII Pomiar i limity czasu  

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

2. Z uwagi na konieczność wstrzymania ruchu kołowego na trasie biegu obowiązuje limit 

czasowy całego dystansu - 3 godziny oraz limity odcinkowe: 

o Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego - Sudecka (2,6 km) - 22 min (godz. 10:22), 

o Skrzyżowanie ulic Koskowicka – Fieldorfa (przy sklepie ogrodniczym "Majewscy") (4,4 

km) - 37 min (godz. 10:37), 

o Skrzyżowanie ulic Sudecka – Iwaszkiewicza (zakręt w stronę Ziemnic) (6,05 km) - 51 

min (godz. 10:51), 

o Skrzyżowanie ulic Legnicka – Koskowicka (w Grzybianach) (9,6 km) - 1 h 21 min (godz. 

11:21), 

o Skrzyżowanie w miejscowości Taczalin (zakręt w kierunku Księginic) (14,9 km) - 2 h 07 

min (godz. 12:07). 

3. Uczestnik, który w trakcie trwania biegu nie zdąży przebiec danego odcinka w czasie 

wyznaczonym dla limitów odcinkowych określonych w pkt IX ppkt2, zobowiązany jest 

oddać numer startowy Organizatorowi, zejść z trasy i nie będzie klasyfikowany. 

4. Dla zawodników, którzy nie zmieszczą się w określonych limitach czasowych przewidziany 

będzie autobus, który dowiezie ich do punktu mety.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu 

po upływie wyznaczonego czasu. 
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VIII Zasady uczestnictwa 

1. W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów kończą 16 

lat. 

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Wszyscy uczestnicy biegu 

startują na własną odpowiedzialność. 

3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do biegu jest własnoręczne podpisanie 

zaświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, 

do uczestnictwa w biegu, z zastrzeżeniem ust. 4. Zaświadczenie będzie dostępne w biurze 

zawodów, a numer oraz pakiet startowy zostaną wydane dopiero po podpisaniu 

zaświadczenia i przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem dopuszczenia do biegu jest osobiste 

podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych w biurze zawodów zaświadczenia o 

braku jakichkolwiek przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do uczestnictwa w 

biegu oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. 

5. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu biegu. 

6. Opłata startowa wynosi: 

� Wpłacona do dnia 28.02.2018 - 30zł. 

� Wpłacona od 01.03.2018 do 31.03.2018 - 50zł. 

� Wpłacona od 01.04.2018 do 08.04.2018 - 50zł., przy czym osobom, które uiściły 

opłatę w tym terminie Organizator nie zapewnia pakietu startowego, 

� Zwolnienie z opłaty startowej – osoby 70 letnie i starsze. 

O wysokości wpłaty decyduje data nadania. 

7. Wpisowe należy wpłacać poprzez formularz zgłoszeniowy w systemie DataSport. 

8. Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika najpóźniej do dnia 

31.03.2018. 

9. W ramach opłaty startowej uczestnik biegu otrzymuje: 

� numer startowy wraz z chipem, 

� napoje i owoce na trasie biegu oraz na mecie, 

� pakiet startowy (z wyjątkiem osób które dokonały opłaty startowej w okresie od 

01.04.2018 do 08.04.2018), na który składają się: 
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− cztery agrafki, 

− pamiątkowa koszulka techniczna z nadrukiem, 

− artykuły pozyskane od sponsorów oraz partnerów biegu, 

− worek z numerem na depozyt, 

− materiały informacyjne i reklamowe, 

� pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończą bieg, 

� posiłek regeneracyjny po biegu, 

� po zakończeniu biegu, nie wcześniej niż o godz. 13:05 – bezpłatny transport do 

miejsca startu w Legnicy, tj. Zamek Piastowski w Legnicy. 

10. Organizator zapewnia transport depozytu uczestników biegu ze startu na metę. W tym 

celu uczestnicy powinni umieścić depozyt w numerowanych workach, otrzymanych 

w pakiecie startowym i worek przekazać Organizatorowi w oznaczonym miejscu 

na terenie biura zawodów. 

11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty 

wartościowe pozostawione w depozycie takie jak np.: pieniądze, biżuteria, sprzęt 

elektroniczny, telefony komórkowe itp. 

12. Depozyt na starcie będzie czynny w dniu zawodów, tj. 08 kwietnia 2018 roku w godz. 

07:00 - 09:30, odjazd samochodu z depozytem na metę nastąpi o godz. 9:50. 

13. Podczas biegu uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przekazane przez 

organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego 

w części lub w całości oraz odpinanie numeru jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją 

uczestnika. 

14. Uczestnicy pokonujący dystans trasy w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

15. Osoby pozostające po użyciu lub pod wpływem alkoholu albo innych środków 

odurzających mają zakaz uczestnictwa w biegu. 

IX Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych: 

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane wyłącznie przez Internet najpóźniej do dnia 

05.04.2018 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: 

� www.datasport.pl 

� www.maratonypolskie.pl 

� www.1241-półmaraton.pl 

� www.zawisza.legnica.pl 
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2. Po tym terminie zgłoszenie, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc, będzie możliwe 

tylko w biurze zawodów w godzinach jego otwarcia. 

3. Obowiązuje limit zgłoszeń – 999 osób. 

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w przypadku osób 

niepełnoletnich przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych) oraz uiszczenie opłaty 

startowej. 

5. Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej 

oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 07 kwietnia 2018 w godz. 

16:00 - 20:00 oraz 08 kwietnia 2018 w godz. 7:00 - 9:30 w Biurze Zawodów w Zamku 

Piastowskim w Legnicy, Pl. Zamkowy 1. 

6. Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 31 marca 2018 otrzymają 

pamiątkowy numer startowy, z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz opcjonalnie – 

ze zdjęciem. 

X Klasyfikacja: 

1. Kolejność miejsc w klasyfikacji generalnej dla pierwszych 50 zawodników ustala się 

wg czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera), pozostali zawodnicy będą 

klasyfikowani według czasów netto.  

2. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Punkty kontrolne pomiaru czasu 

znajdować się będą: na starcie, na trasie, oraz na mecie biegu. Brak obecności zawodnika 

w którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją. 

3. Wprowadza się następujące kategorie: 

� Kategorie OpenK oraz OpenM (odpowiednio dla kobiet oraz mężczyzn bez względu 

na wiek) 

� Kategorie wiekowe: 

− K18: kobiety 16 - 29 lat 

− K30: kobiety 30 - 39 lat 

− K40: kobiety 40 - 49 lat 

− K50: kobiety 50 - 59 lat 

− K60: kobiety 60 - 69 lat 

− K70: kobiety powyżej 70 lat 

− M18: mężczyźni 16 - 29 lat 

− M30: mężczyźni 30 - 39 lat 
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− M40: mężczyźni 40 - 49 lat 

− M50: mężczyźni 50 - 59 lat 

− M60: mężczyźni 60 - 69 lat 

− M70: mężczyźni powyżej 70 lat 

� Kategoria drużynowa – trzyosobowe grupy uczestników, którzy w formularzu 

zgłoszeniowym do biegu wpiszą jednakową nazwę drużyny. 

� Kategoria najlepsza biegaczka i biegacz z miasta Legnicy 

� Kategoria najlepsza biegaczka i biegacz z gminy Legnickie Pole 

� Kategoria najlepsza biegaczka i biegacz z gminy Kunice 

� Kategoria najlepsza biegaczka i biegacz z pośród pracowników zatrudnionych w 

zakładach z terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

� Kategoria najlepsza nauczycielka i nauczyciel Legnicy i powiatu legnickiego. 

4. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach OpenK oraz OpenM nie są brani pod uwagę 

w kategoriach wiekowych. 

5. W kategorii drużynowej nie ma rozdziału na wiek ani płeć (udział brać mogą również 

drużyny mieszane). 

6. Jeśli w drużynie jest więcej niż 3 osoby, to drużyny grupowane są wg kolejności miejsc 

zdobytych przez poszczególnych zawodników. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii dla których 

przewidziane będą osobne nagrody. 

XI Nagrody: 

1. W kategoriach OpenK oraz OpenM, zdobywcy miejsc I – III otrzymają puchary 

oraz nagrody finansowe. 

2. W kategoriach wiekowych zdobywcy miejsc I – III otrzymają puchary  

3. Nagrodę rzeczową otrzyma także najstarsza uczestniczka oraz najstarszy uczestnik biegu. 

4. Nagrody rzeczowe, zostaną rozlosowane pośród wszystkich uczestników biegu, którzy 

ukończą zawody. 

5. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Zespołu Szkół 

w Legnickim Polu, ul. Kosmy Damiana Asama 7 od godz. 13:05. 

6. Od nagród, których wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie pobrany podatek zgodnie 

z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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7. Wszystkie osoby, które otrzymały nagrody pieniężne lub rzeczowe, a które zostaną 

zdyskwalifikowane za używanie środków dopingujących w jakichkolwiek zawodach w 

okresie kolejnych dziesięciu lat licząc od 08 kwietnia 2018 roku, obowiązane są do zwrotu 

Organizatorom w całości nagrody pieniężnej lub równowartości nagrody rzeczowej. 

 

XII Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Dokonując zgłoszenia udziału w biegu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na 

materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

3. Organizator zapewnia pomoc medyczną na trasie oraz na mecie. 

4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających 

zdolność do udziału w biegu długodystansowym. Posiadanie takich badań dla osób 

niepełnoletnich jest obowiązkowe.  

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Uczestnicy biegu mogą korzystać z szatni, łazienek i toalet oraz depozytu na starcie, 

a także szatni, łazienek, natrysków oraz toalet na mecie.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

8. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.1241-półmaraton.pl 

9. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się wyłącznie za okazaniem numeru 

startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora 

od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę nieuprawnioną. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których ma 

obowiązek poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy poprzez 

opublikowanie zmian na stronie internetowej www.1241-półmaraton.pl. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim 

wypadku opłaty startowe zostaną zwrócone uczestnikom. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

13. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  
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14. Pisemne protesty, po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, przyjmuje biuro zawodów 

na mecie do 30 minut po publikacji nieoficjalnych wyników w dniu zawodów. Kaucja 

zostanie zwrócona wnioskującemu wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu skargi. 


