
Regulaminu biegu „Jedenastka Koroniarza” edycja 2 

 
I. CEL IMPREZY 

 
 Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Dopiewo 
 Popularyzacja biegania 
 Integracja lokalnej społeczności 
 Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej  
 Zaznajomienie lokalnej społeczności z działalnością Stowarzyszenia KS Korony Zakrzewo 

 
II. ORGANIZATOR  

 
Organizator: Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA ZAKRZEWO w Zakrzewie 

                        Zakrzewo, ul. Długa 131, 62-070 Dopiewo 
                        tel.:  660537432, 501792970 

                        e-mail: biuro@korona-zakrzewo.pl  

 
III. TERMIN I MIEJSCE 

 
Bieg odbędzie się 16 września 2018 roku tj. niedziela. 
Start biegu zaplanowano na godzinę 14.00. 
Start i meta umiejscowione będą na płycie boiska bocznego, SKS Korona Zakrzewo, przy ulicy 
Sportowej w Zakrzewie. 

 
IV. TRASA I DYSTANS 

 
Trasa biegu wynosić będzie około 11 km, przebiegać będzie w większości po leśnych ścieżkach 
lasu zakrzewskiego. Jakość trasy dobra, podłoże utwardzone i miękkie, oznakowanie trasy co 1 
km. Limit czasu ukończenia biegu 2 godziny. 

 
V. POMIAR CZASU 

 
Elektroniczny pomiar czasu dokonany będzie za pomocą chipów mocowanych do butów. Chipy 
należy po skończonym biegu oddać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.  

 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 
1. Limit uczestników obejmuje 200 biegaczy.  
2. Osoba zgłoszona do biegu to taka, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz 

dokonała opłaty startowej. Osoba zgłoszona do biegu najpóźniej w dniu 16.09.2018r. musi 
mieć ukończony 16 rok życia. 

3. Osoby, które nie uzyskały pełnoletności, a ukończyły w dniu biegu 16 rok życia, zobowiązane 
są przedłożyć Organizatorowi pozwolenie na udział od rodziców lub opiekunów prawnych 
wraz z numerem PESEL i czytelnym podpisem. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia 
osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia do biegu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego 
wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów. 

4. Warunkiem udziału w biegu będzie wypełnienie przez biegacza oświadczenia, 
przygotowanego przez Organizatora, dotyczącego uczestnictwa w biegu. Oświadczenie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, zawiera oświadczenie woli uczestnika, że stan jego 
zdrowia pozwala na udział w biegu. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu 
http://maratonczykpomiarczasu.pl/  

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, czy 
ubezpieczenia zdrowotnego. Całkowita odpowiedzialność z tytułu kontuzji,  chorób, a także 
zdarzeń zdrowotnych jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem biegacza 
w imprezie ciąży wyłącznie na uczestniku.  
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7. Uczestnicy biegu osobiście odbierają pakiety startowe. Możliwy jest odbiór pakietu przez 

osobę upoważnioną. Upoważnienie musi zawierać nr PESEL osoby odbierającej i uczestnika 

biegu. 

 

VII. WYSOKOŚĆ OPŁAT I PRZEPISANIE PAKIETU STAROWEGO 
 

1. Wysokość opłat: 
 

 39 zł do dnia 31.08.2018r. 
 49 zł od 01.09.2018r. do 13.09.2018r. 
 60 zł wpisowe w dniu zawodów 

 
Uczestnik ma zagwarantowany m.in. numer startowy, pamiątkowy medal, pamiątkowy gadżet oraz 
poczęstunek po biegu. 
Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
Organizator SKS Korona Zakrzewo jako stowarzyszenie, które nie jest płatnikiem VAT, nie 
wystawia faktur z tytułu uiszczenia opłaty startowej. 

 
2. Przepisanie pakietu startowego: 

 
W przypadku rezygnacji biegacza za startu, uczestnik ma możliwość przeniesienia opłaty 
startowej na inna osobę. Przeniesienie opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, możliwa 
będzie wyłącznie do dnia 10.09.2018r. 
 
Osoba, która chce przepisać pakiet startowy na innego zawodnika zobowiązania jest przesłać 

informacje o chęci przepisania pakietu na adres e-mail: biuro@korona-zakrzewo.pl. W odpowiedzi 

otrzyma kod do rejestracji nowego zawodnika. Następnie nowy zawodnik może dokonać 

rejestracji za pośrednictwem portalu http://maratonczykpomiarczasu.pl/ podając otrzymany 

wcześniej kod. 

VIII. PUNKTY Z WODĄ I PUNKTY KONTROLNE  
 

1. Na trasie znajdować się będzie 1 punkt z wodą. Punkt ten będzie rozmieszczony pomiędzy 5, 
a 6 kilometrem.  

2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających 
trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

 
IX. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

 
15.09.2018 (sobota) godz. 11.00 - 15.00 – Dąbrówka, ul. Malinowa 50, salka przy kościele 
16.09.2018 (niedziela) godz. 11.30 – 13.30 – Zakrzewo, ul. Sportowa, na boisku 
sportowym SKS Korona Zakrzewo 

 
X. KLASYFIKACJA 

 
W biegu „Jedenastka Koroniarza” edycja 2, prowadzone będą następujące klasyfikacje:  
1) Klasyfikacja generalna kobiet 
2) Klasyfikacja generalna mężczyzn 

 
XI. NAGRODY 

 
Pierwszych trzech zawodników z klasyfikacji generalnej mężczyzn i  klasyfikacji generalnej 
kobiet otrzyma pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. 
Pamiątkowy, odlewany medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie czasowym. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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Każdy uczestnik bierze udział w biegu „Jedenastka Koroniarza” edycja 2 na własną 
odpowiedzialność. 
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w 
formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery). 
Odbiór numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z 
regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.  
Organizator dopuszcza udział zawodnika z psem, ale z uwagi na bezpieczeństwo uczestników 
biegu, wymagane jest, aby pies był zapięty na smyczy oraz miał prawidłowo założony 
kaganiec. Za ewentualne szkody, straty materialne, ugryzienia, podrapania wywołane przez 
psa, odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel psa.  
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na 
piersiach.  
Osoby, które wezmą udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek ustawienia 
się w ostatnim rzędzie przed linią startu.  
 
Ostateczna interpretacja Regulaminu biegu „Jedenastka Koroniarza” edycja 2 należy 
wyłącznie do Organizatora.  
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator 
zawodów.  
 
 

 
 


