
 

 

 
 

                  
NARODOWY BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR 

Korespondencyjny Bieg Niepodległości 11.11.2020 
REGULAMIN 

 
I.     TERMIN:   11 listopada (środa) godz. 1:00 -20:00 

II.    MIEJSCE: dowolne, według uznania, także poza granicami Polski. 

III.  DYSTANS – 10 km  

IV.  UCZESTNICTWO: tylko osoby pełnoletnie 

V.   ZGŁOSZENIA: datasport.pl do 30 września w przypadku zamówień medali i do 10 listopada - samej tylko rejestracji. 

VI.  OPŁATY: 15 zł (rejestracja, zamieszczenie wyniku w klasyfikacji generalnej kobiet lub mężczyzn na stronie biegstulecia.pl,  

        datasport.pl oraz partnerów medialnych, wysyłka pocztą mailową imiennego dyplomu do indywidualnego wydruku);  

        OPŁATY DODATKOWE: 15 zł za medal, 25 zł za koszulkę przy własnym odbiorze po  uzgodnieniu z organizatorem.  

        Za przesyłkę listem poleconym medalu – 6 zł, koszulki (może być z medalem) 10-15 zł Pocztą Polską lub kurierem 18 zł. 

VII. TERMINY ZAMÓWIEŃ: medali poprzez datasport.pl – do 30 września; koszulek z podaniem rozmiaru – do 30 czerwca w  

pierwszym terminie i do 30 lipca w drugim mailowo: biegstulecia@tlen.pl Realizacja: I termin do 30 lipca, II termin do 30 sierpnia. 

VIII. NAGRODY-PUCHARY: za miejsca 1-3 w kategorii open kobiet i mężczyzn (może być ex aequo w przypadku jednakowego 

          czasu) oraz w klasyfikacji drużynowej (suma lokat 3 zawodniczek i 3 zawodników: im mniejsza, tym wyższa pozycja). 

VIII. ORGANIZATORZY  

          * Biuro Biegu Stulecia Klubu Sportowego Polskie Himalaje 

          * datasport.pl 

IX.  KONTAKT: telefoniczny – 730 777 045 lub 784 400 502; mailowy: biegstulecia@tlen.pl strona http://biegstulecia.pl/ 

X.   PRZESYŁANIE WYNIKÓW: biegi będą rejestrowane indywidualnie przez zawodników za pomocą jednego z dwóch  

       rozwiązań: 

a) własnych urządzeń rejestrujących i załadowywania do systemu Datasport w postaci plików GPX lub TCX (szczegółowe instrukcje  

     exportu tych plików i załadowania do systemu Datasport, ze znanych systemów pomiarowych jak Endomondo, Garmin, Strava czy 

     Polar dostępne są na portalu datasport.pl); 

b) aplikacji Rejestrator GPS firmy Datasport, dostępnej na telefony z Android (Samsungi, Huaweie, HTC i inne) lub IOS (iPhony).  

     Linki do zainstalowania aplikacji dostępne są na stronie datasport.pl oraz w sklepach Apple i Google. Aplikacja umożliwia  

     najprostszą formę automatycznej rejestracji biegu i automatycznego przesłania danych biegu do wyników Datasport. 

 

Poza tymi dwiema opcjami nie będzie można w inny sposób przekazać swoich osiągnięć do wyników, w szczególności nie będą 

honorowane zdjęcia z zegarków, opisy słowne ani żadne inne formy umożliwiające nadużycia. Bieg musi zostać przeprowadzony 

rzetelnie i pozwolić na rzetelne opracowanie wyników końcowych. Uwzględniane będą również rezultaty z organizowanych w tym 

dniu – 11 listopada – zawodów w różnych miejscowościach. 

 

UWAGA! Ponieważ obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości kontynuowane będą do 2022 roku, to również do 

2022 roku organizowane będą kolejne edycje Narodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr. Daje to zawodnikom szansę 

skompletowania „pakietu stulecia 2018-2022”, bowiem każdego roku będą modyfikowane projekty medali i koszulek z zachowaniem 

podstawowego elementu jakim jest cieszący się dużą popularnością „biegnący ludzik”. 
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 ROZMIARY: 

  
 

A - szerokość mierzona 1cm poniżej rękawów  
B - długość mierzona od najwyższego punktu na ramieniu (koszulka położona na płasko) 

 
 


