
 

 

REGULAMIN BIEGÓW WIRTUALNYCH 

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW  

  

 

XVIII Półmaraton Św. Mikołajów 

10 km Świętych Mikołajów   

5 km Świętych Mikołajów 

5 km Nordic Walking 

   

  

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

  

 

R E G U L A M I N: 

1. Organizatorzy i  partnerzy: 

Organizator: 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński” 

 

Mickiewicza 142/4   87-100 Toruń 

 

tel. 56 471 38 29 

 

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl 



 

  Nawiazując do wcześniejszego komunikatu o  niemożności zorganizowania biegu tradycyjnego, 

organizator imprezy biegowej św. Mikołajów podjął decyzję o przepisaniu wszystkich osób, 

które się zapisały i opłaciły wpisowe  na bieg wirtualny.  

Zawodników z okolic Torunia zapraszamy od odbioru pakietów w sposób tradycyjny do biura 

zawodów  które będzie się mieściło na 1 piętrze Hali Tenisowa MOSIR / nie mylić z Mentor / 

Szosa Chełmińska 75b  87-100 Toruń 

 

Godziny otwarcia biura: 

5 grudnia: 16:00 – 20:00 

6 grudnia: 10:00-12.00 

 

2. Zawodnicy, którzy nie odbiorą  pakietów startowych otrzymają za pośrednictwem kuriera 

bezpłatnie pełen pakiet startowy. Dla osób, które ukończą bieg wirtualnie pakiet będzie 

wzbogacony o tegoroczny medal. 

 

3. Bieg należy pokonać w terminie : od 5 grudnia 2020 od godziny 08.00 do  13.12.2020 do 

godziny 15.00. Bieg ma charakter korespondencyjny (wirtualny), każdy sam wyznacza sobie 

jak najwygodniejszą i najbardziej płaską trasę na dystansie na jaki jest zapisany. 

Aby wziąć udział w biegu konieczne jest pobranie i instalacja aplikacji na swój telefon. Poniżej 

zamieszczamy linki do oficjalnych sklepów Appstore i Google Play.  

 

Aplikacje są bezpłatne.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator  – Android 

https://apps.apple.com/pl/app/datasport-rejestrator-gps/id1516174001 – iOS 

Tylko wyniki z tych aplikacji będą akceptowane. 

 

Wyniki biegu wirtualnego (pliki TCX, GPX) muszą być wprowadzone do panelu wyników lub 

zarejestrowane aplikacją GPS odpowiednio: 

 



 

Bieg wirtualny może być udokumentowany wyłącznie w postaci plików TCX lub GPX 

wgrywanych do panelu wyników lub zarejestrowany aplikacją Rejestrator GPS dostępną w 

sklepach Play i App Store pod adresami jak wyżej. 

 

Żadne inne formy, jak np. screeny zdjęcia i opisy nie będą uwzględniane. 

 

Przerwy na odpoczynek w czasie rejestracji biegu nie będą odliczane od czasu łącznego.  

 

Wyniki wadliwie zarejestrowane będą usuwane. Za prawidłowo działający i skonfigurowany 

sprzęt GPS odpowiada zawodnik. 

Dopuszcza się także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik 

przy użyciu zegarka lub innego urządzenia rejestrującego (pobrany z środowiska Garmin, 

Strava, Endomondo, Polar czy inne umożliwiające pobranie pliku GPX lub TCX z zapisem 

biegu) należy samodzielnie wczytać w panelu wyników – wybierając przycisk „dodaj swój 

wynik”. Wczytywanie plików możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do portalu Datasport 

emailem i hasłem tymi samymi co przy zapisach. 

Wszelkie instrukcje, jak posługiwać się tą aplikację zamieszczone są w aplikacji datasport GPS 

zciągniętej na telefon. 

 

4. Wszelkie Mistrzostwa i Klasyfikacje zostają bez zmian.  

 

  

 

 Uczestnictwo: 

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia 

udziału i uiścili opłatę startową . Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. 

 

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową . 

 

 



 

Zawodnicy przychodzący po pakiet do biura zawodów muszą być zaopatrzeni w maseczkę oraz 

zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zapewnia organizator). 

  

 

Biegi wirtualne będą bez limitu i ograniczeń ilości zawodników. 

 

 Klasyfikacja: 

XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW  

 

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia): 

 

Kobiety i Mężczyźni: 

 

K i M 15: 15 – 17 lat, 

K i M 18: 18 – 24 lata, 

K i M 25: 25 – 29 lat, 

K i M 30: 30 – 34 lata, 

K i M 35: 35 – 39 lat,  

K i M 40: 40 – 44 lata, 

K i M 45: 45 – 49 lat, 

K i M 50: 50 – 54 lata, 

K i M 55: 55 – 59 lat, 

K i M 60: 60 – 64 lata, 

K i M 65: 65 – 69 lat, 

K i M 70: 70 i więcej lat. 

 

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i 

mężczyzn.  



 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu. 

 

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których 

spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma 

nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej. 

 

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW   

 

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia): 

 

Kobiety i Mężczyźni: 

 

K i M 15: 15 – 17 lat, 

K i M 18: 18 – 24 lata, 

K i M 25: 25 – 29 lat, 

K i M 30: 30 – 34 lata, 

K i M 35: 35 – 39 lat,  

K i M 40: 40 – 44 lata, 

K i M 45: 45 – 49 lat, 

K i M 50: 50 – 54 lata, 

K i M 55: 55 – 59 lat, 

K i M 60: 60 – 64 lata, 

K i M 65: 65 – 69 lat, 

K i M 70: 70 i więcej lat. 

W Mistrzostwach Miasta Torunia nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.  

 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu. 

 



Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których 

spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma 

nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej. 

 

5 KM Świętych Mikołajów 

 

Nagradzana  będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 

pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.  

 

5 km Świętych Mikołajów Nordic Walking 

 

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, 

nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.  

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. Miklajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów.  

Do Drużynowych Mistrzostw Polski  w Półmaratonie św. Mikołajów 5 km, 10 km Św. 

Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także 

grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą. 

 

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane  

cztery najlepsze czasy  zawodników z drużyny w tym co najmniej jednej kobiety.  

 

Wynik końcowy stanowi suma  najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, 

w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z 

danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna 

nie będzie klasyfikowana. 

 

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu. 

 

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do 

dnia 3 grudnia 2020 r.włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane. 



 

Odbiór pucharów i nagród przez kuriera. 

  

 

Opłata startowa: 

Opłaty za XVIII PÓŁMARATON Św. Mikołajów  i 10 km, 5 km  św. Mikołajów – 120 zł  

(pakiet  czapką i kominem św. Mikołaja) 

 

 

 

 

Płatności tylko online. 

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową  i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem 

Dotpay.pl. 

 

Pakiet startowy 

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (5,6 grudnia) pakiet startowy 

w którego skład wejdzie: 

 

Czapeczka św. Mikołaja i komin św. Mikołaja  

wafle , itp. 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg,  medal. 

 

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny 

dokument tożsamości. 

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu 

tożsamości i jej pisemne upoważnienie. 

Pozostał pakiety będą wysłane kurierem. 

 

 



Nagrody 

NAGRODY XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW 

 

GENERALNA MĘŻCZYZN 

 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa   

GENERALNA KOBIET 

 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa   

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa   

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

 

KATEGORIE WIEKOWE 

 

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny. 

 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA 

 

Mężczyźni 

 

I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa 

II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa 

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa 

Kobiety 

 

I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa 

II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa 

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa 

 



DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW 

 

I miejsce – puchar ceramiczny  

II miejsce – puchar ceramiczny  

III miejsce – puchar ceramiczny  

  

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

 

GENERALNA MĘŻCZYZN 

 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkow 

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

GENERALNA KOBIET 

 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

 

KATEGORIE WIEKOWE 

 

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny  

 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA 

 

Mężczyźni 

 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

III miejsce – puchar ceramiczny +podarunkowa  

Kobiety 



 

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  

III miejsce – puchar ceramiczny +podarunkowa  

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

 

I miejsce – puchar ceramiczny 

II miejsce – puchar ceramiczny  

III miejsce – puchar ceramiczny  

 

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW  

 

GENERALNA MĘŻCZYZN 

 

I miejsce – puchar ceramiczny  

II miejsce – puchar ceramiczny  

III miejsce – puchar ceramiczny  

 

GENERALNA KOBIET : 

 

I miejsce – puchar ceramiczny  

II miejsce – puchar ceramiczny 

III miejsce – puchar ceramiczny  

 

 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

 

I miejsce – puchar ceramiczny 

II miejsce – puchar ceramiczny 

III miejsce – puchar ceramiczny  

 



5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW Nordic Walking 

GENERALNA  

 

I miejsce – puchar ceramiczny  

II miejsce – puchar ceramiczny  

III miejsce – puchar ceramiczny  

 

Protesty i uwagi: 

Organizator będzie przyjmował zastrzeżenia co do biegu wirtualnego z ewentualną kwestią 

przeniesienia pakietu startowego lub znizki na kolejną edycję biegu 2021 r. w formie pisemnej 

zgłoszonej tyko i wyłącznie w dniach 14-15 grudnia 2020 r. za pośrednictwem maila. 

biuro@biegmikolajow.pl 

Ewentualne przeniesienie pakietu bedzie następowało w indywidualnych uzasadnionych 

przypadkach. W tym miejscu należy wskazać , że nieodbycie się imprezy tracycyjnej wynika z 

przyczyn niezależnych od organizatora / nagła zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów co do 

możliwości zorganizowania biegu tradycyjnego - na 7 dni przed imprezą /. 

Spowodowało to utratę ważności dotychczasowych decyzji w zakresie organizacji biegu.  

Jednocześnie dla wszystkich zawodników została zaproponowana inna formuła zawodów. 

 

Ostateczna interpretacja: 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. 

 

  

 

                                      Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński 

 

                                             Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów 

 

                                                                           Rafał Flis 

 

  


