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Regulamin 

V BIEG CENTAURA 

Biały Bór – 2 września 2017 r. 

 

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY: 

1) Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Białego Boru.  

2) Organizatorem Biegu jest: 

Gmina Biały Bór, www.bialybor.com.pl, kontakt: promocja@bialybor.com.pl, 

t. 943739002. Dyrektor Biegu – p. Janusz Pochranowicz, tel. 692 677 650.    

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji, www.bck-bialybor.pl, 

https://www.facebook.com/BiegCentaura,  kontakt: bck@bck-bialybor.pl,  

t. 943739466.  

 

II. CEL: 

1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy 

sportu i wypoczynku. 

2) Promocja miasta i gminy Biały Bór. 

3) Propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników imprezy 

oraz mieszkańców gminy i okolic. 

4) Propagowanie idei olimpijskiej i uczciwej rywalizacji sportowej.  

 

III. TERMIN, MIEJSCE: 

1) Bieg Centaura odbędzie się 2 września 2017 r. (sobota) 

http://www.bialybor.com.pl/
mailto:promocja@bialybor.com.pl
http://www.bck-bialybor.pl/
https://www.facebook.com/BiegCentaura
mailto:bck@bck-bialybor.pl
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2) Biuro zawodów będzie mieściło się w obiekcie BCKiR ul. Tamka 3  

w Białym Borze oraz w dniu zawodów w namiocie BCKiR na starcie biegu  

ul. Czujna 2 (obok remizy OSP Biały Bór) 

3) Start i meta znajdować się będzie na ul. Czujnej 2 

4) Bieg młodzieżowy 

• do godz. 10.00 – zapisy i odbiór pakietów startowych i numerów 

godz. 10.15. start (szkoła podstawowa, rocznik 2005 – 2010)  

godz. 10.30 start (gimnazjum , roczniki 2001-2004)  

po ukończeniu biegu i podsumowaniu wyników odbędzie się  dekoracja  

i wręczenie nagród.   

5) Bieg główny 

• godz. 9.30-11.30 zapisy i odbiór pakietów startowych i numerów  

godz. 12.00 start biegu głównego 

• godz. 14.15 – podsumowanie biegu głównego oraz wręczenie nagród 

4) Trasa biegu głównego będzie posiadać oznaczenia poszczególnych 

kilometrów oraz punkt regeneracyjny zlokalizowany na 5 kilometrze. 

OPIS TRASY:  

Trasa biegów młodzieżowych:  

- dla dzieci ze szkół podstawowych długość 1,5 km (1 pętla) – nawierzchnia 

asfaltowa lub polbruk.   

- dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej długość 2,3 km (2 petle), nawierzchnia 

asfaltowa lub polbruk.  

Trasa biegu głównego  

10 km (elektroniczny pomiar czasu), trasa przebiega ulicami Białego Boru - 

nawierzchnia asfaltowa lub polbruk (20%) oraz drogami gruntowymi  

i leśnymi (80%). Na 5 km zlokalizowany będzie punkt regeneracyjny.  

Elektroniczny pomiar czasu przeprowadzi firma „Maratończyk  pomiarczasu” 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl.  

 

IV. KATEGORIE: 

1) Bieg młodzieżowy – dziewczęta i chłopcy:  

- szkoła podstawowa , roczniki 2005—2010 (start wspólny chłopców  

i dziewcząt);  

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
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- gimnazjum , roczniki 2002-2004 (start wspólny chłopców i dziewcząt).  

 2) Bieg główny - dystans 10 km (elektroniczny pomiar czasu):, 

• kobiety 16-29 lata, 30-44 lata, 45 i starsze, 

• mężczyźni 16-29 lata, 30-44 lat, 45-54 lat, 55-69 lat, 70 lat i starsi  

 

V. UCZESTNICTWO: 

1) Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich, prawo startu mają: 

- wszyscy legitymujący się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na 

zgłoszeniu wypełniona w dniu zawodów), 

- młodzież poniżej 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodziców 

(oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność), 

- wszyscy powinni wypełnić karty uczestnictwa zgodnie z dokumentem 

tożsamości. 

2) Organizator pobiera opłatę startową w wysokości: 

- 20 zł przy zapisach do 15 lipca 2017r,  

- 25 zł przy zapisach do 30 sierpnia 2017r.  

Po tym terminie oraz w dniu zawodów opłata wynosi 30 zł.    

3) Udział w biegu młodzieżowym jest bezpłatny! 

4) Rabat dla grup liczących min. 10 osób – wpisowe 20 zł za osobę. 

Zgłoszenie grupowe w nazwie przelewu powinno zawierać dodatkowo: nazwę 

grupy. Informacja wraz  z listą osób należącą do grupy prosimy dodatkowo 

przesłać „do informacji” na adres e-mail: promocja@bialybor.com.pl. 

5) Uczestnik biorący udział we wszystkich poprzednich, czterech edycjach 

Biegu Centaura – jest zwolniony z opłaty wpisowej!  

6) opłatę startową należy wpłacić na poniższy numer rachunku bankowego: 

 
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji 

ul. Tamka 3, 78-425 BIAŁY BÓR 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE O/BIAŁY BÓR 

Nr konta: 31 9317 1025 1300 1241 2000 0010 

z dopiskiem:  

„opłata wpisowa V Biegu Centaura”:  imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika biegu  
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7) Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów 

startowych odbędzie się w dniu zawodów 02.09.2017 r. w Biurze Zawodów 

zlokalizowanym w namiocie BCKiR na starcie biegu ul. Czujna 2 (przy 

remizie OSP Biały Bór) w godzinach 9.30-11.30. 

8) Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany  

z przodu koszulki. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację 

zawodnika. Uczestnicy, którzy skrócą trasę nie zostaną sklasyfikowani.  

9) Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg 

główny będzie realizowany systemem elektronicznym przez firmę 

„Maratończyk  pomiar czasu” http://www.maratonczykpomiarczasu.pl.  

Każdy zawodnik otrzyma chip wraz z numerem startowym. 

10) Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją  

i promocją imprezy. 

11) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

imprezy. 

12) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest zdolny 

do udziału w zawodach oraz startuje na własną odpowiedzialność. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 

1) Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego online na stronie http://www.maratonczykpomiarczasu.pl. 

do dnia 30.08.2017r. do godziny 20.00.  

2) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu  

i dokonanie wpłaty wpisowego.  

3) Zgłoszenia możliwe są również w dniu zawodów. Organizator nie 

gwarantuje wręczenia kompletnego pakietu startowego dla uczestników, 

którzy zgłosili się do biegu po terminie 30.08.2017r.  

 

VII. NAGRODY: 

Bieg młodzieżowy:  

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
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a) klasyfikacja wg. najlepszego czasu. I, II i III miejsce w dwóch kategoriach : 

szkołą podstawowa i gimnazjum. Osobno dziewczęta i chłopcy. Nagrody  

w postaci dyplomu i nagrody rzeczowej.  

Bieg główny: 

a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:  

I- 400; II-350; III-300; IV-250, V-200, VI-150  

b) kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 

dyplomy oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla pierwszych trzech osób  

w danej kategorii wiekowej:  

I -150 zł, II-80 zł, III- 50 zł.  

W przypadku mniejszej ilości zawodników niż 3 w kategorii wiekowej nagrody 

finansowe powiększają pule nagród w klasyfikacji generalnej.  

3) premia finansowa za rekord trasy (kobiety -100 zł , mężczyźni -100 zł).  

- rekord kobiet (Iwona Lewandowska Bernardelli 37,12 min, 2013r.)  

- rekord mężczyzn (Marek Kowalski, 32,04 min, 2016r.)  

4) nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika  i nagroda finansowa  

-100 zł dla najstarszego uczestnika biegu bez podziału na płeć 

5) nagrody finansowe dla najlepszych zawodników z Białego Boru (kobieta  

i mężczyzna) :  

I -150 zł, II-100 zł, III-50 zł.  

6) nagrody nie dublują się (zawodnik nagrodzony w klasyfikacji generalnej 

nie jest nagradzany w kategorii wiekowej) 

7) pamiątkowe zdjęcie z foto-radaru (dla pierwszych 30 osób), pozostali 

uczestnicy otrzymują zdjęcia w wersji elektronicznej na podany w zgłoszeniu 

adres e-mail.  

8) organizator zapewnia nagrodę niespodziankę dla uczestników wszystkich 

4 poprzednich edycji Biegu Centaura.  

9) Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia/ ufundowania 

dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach wiekowych.  

9) Nagrody odbierane są wyłącznie przez zawodników osobiście. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
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1) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 

imprezy,  

3) Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronach 

internetowych Organizatora tj. www.bck-bialybor.pl i www.bialybor.com.pl  

i firmy „Maratończyk  pomiarczasu”http://www.maratonczykpomiarczasu.pl,  

4) Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania pomieszczenie bez 

możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, 

zagubione na terenie obiektu. 

6) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. 

7) Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz wyników biegu  należy do 

organizatora. 

8) Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli 

antydopingowej po zakończeniu biegu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bck-bialybor.pl%2F&h=ATNOOIAnWHULz4ERJOXeX6R879PKKPhA_QgG3B5N0iHA5_pGhG_-EzatjUxcxSMnL8dXDrAPvp7zcuUD1K9LcrWHijFVKSYrx29JYFDNbLunaBf1FMgUt_kwTUrF_LtnaVEV-AEBlHlWUAvlGzdDiESctg&enc=AZODmoZn_FRs5Db0XGgf1G1NGudZF58juIq_RxOAnDn9CmcQwRr73UA2R7iJwMM7hF0VMLRoMj0Ehz36beFCzdLytsQtWs4vwjlIxQ0txaFtKxI600s-_aIUwAgBzwpqTCaGSGg7dEZWMOWztlPSB01i2oVO3cmvkZH67MZjp5ORNxmxskGpU4JgQeOOYKQw5RJEG127rPrlWKrKY3dKS6_8&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bialybor.com.pl%2F&h=ATMW1W4RLMIBoZzOD7SaEFUIRD1LuoiMqwWWq1VHICg-bq5Gz7-3K2IqRrV257_eAjgbOgh03MC8YSEEVQEssbo6n-qq5Rpc4UNN4195A2reoXDC0Bv85vdPQyMlTWIWQTdGgFNAZPUSrVhCUcOCrr2FPA&enc=AZN61-fIvlYGheZ0Wdaz8TRve7FRvxXeiNBTQPhofg8UMtIW2ohO-JXxB-XhRzCujO0nNyRwcuJpRI_pLu96foPx_yasTo7saB6z56jad9Zx8FykhTgNnyV2lGXFnsolr0rMxLfGFwIotRXxSvmOYJ4wbf8p2_2CGT7tZhRNDUerPmIJet2w4G2EAJGsi6BUf40QJc7gh2l4NcqDOBm9vkWz&s=1
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/

