
REGULAMIN  

  VI BIEG RYCERSKI  

11.05.2019 (sobota) 

www.biegrycerski.pl 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Świecie. 

3. Propagowanie walorów miasta i powiatu Świecie. 

II. ORGANIZATORZY 

• The Runners Świecie - Klub Sportowy „WDA” Świecie z siedzibą w Świeciu, ul. Sienkiewicza 18  
NIP: 559-000-21-25 

III. PARTNERZY - Patronat 

1. Burmistrz Świecia. 
2. Starosta Powiatu Świeckiego 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się dnia 11 maja 2019 roku. 
2. Start biegu godz. 11.00 Zamek Krzyżacki w Świeciu. 
3. Dystans 10 km. Trasa posiada atest PZLA 
4. Trasa przebiegać będzie ulicami miasta i gminy Świecie i oznaczona będzie znakami co 1 km. 
5. Szczegółowa mapka trasy dostępna jest na stronie www.biegrycerski.pl  
6. Opis trasy : Start biegu odbędzie się przy Zamku w Świeciu na ulicy Zamkowej,  dalej ulicą 

Zamkową biegniemy prosto w ulicę Polskiego  Czerwonego Krzyża, za stacją paliw skręt w 
prawo w ulicę Farną w kierunku starego kościoła Fary , dalej mijając po lewej stronie Kościół 
Farny , skręcamy w lewo w ulicę Mostową i po ok  200m skręcamy w prawo wbiegając na wał 
przeciwpowodziowy   po czym powtórnie zmierzy w stronę zamku. Po obiegnięciu zamku 
zawodnicy podążą w kierunku Głogówka  jeszcze raz ulica Zamkową i Polskiego Czerwonego 
Krzyża , gdzie na ok. szóstym kilometrze nastąpi nawrót w stronę zamku, po czym trasa 
kolejny raz poprowadzi uczestników tuż przy Farze na ulicy Farnej , później jeszcze raz w lewo 
ulicą Mostową i po 200 m ponownie wałem przeciwpowodziowym w kierując na  dziedziniec 
Zamku, gdzie będzie Meta. 

Program Minutowy I Biegu Rycerskiego 
 
Oznakowanie trasy 
Biuro zawodów  
Otwarcie imprezy - wspólna rozgrzewka 
Start 
Ostatni uczestnik 
Dekoracja zwycięzców 
Zakończenie imprezy 
 

Dzień Imprezy 
11.05.2019r. 
Godz.8.00-9.30 
Godz.8.00-10.30 
Godz. 10.45 
Godz.11.00 
Godz.12.30 
Godz.13.15-14.15 
Godz.14.15- 15.00 
 



 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 11.05.2019 ukończyły 16 lat. W przypadku 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 

a. Osoba niepełnoletnia musi dostarczyć zgodę rodziców do biura zawodów. (druk w 
załączeniu regulaminu) 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Rycerskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Lokalizacja i godziny otwarcia Biura podana zostanie w terminie późniejszym, najpóźniej miesiąc 
przed biegiem. 

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają zestawy zawierające m.in. numer startowy, agrafki, 
urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu. 

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 
6. Uczestników Biegu Rycerskiego obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie www.biegrycerski.pl  

2. Wprowadza się limit 850 uczestników 
a. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych 50 miejsc dla 

sponsorów i osób zaproszonych. 
 

3. Zgłoszenia online są możliwe do dnia 05-05-2019 23:59  

VII. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu – 1:30 godziny.  
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i 

dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Biegu” 

VIII. PUNKTY ODŚWIIEŻANIA I KONTROLNE 

1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie rozmieszczony na 5 km trasy. W przypadku 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. odczuwalna 
wysoka temperatur powietrza) Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów 
z wodą. 

2. Punkt kontrolny umieszczony będzie na ok. 6 km trasy. 

IX. KLASYFIKACJE 

 Klasyfikacja  Biegu Rycerskiego prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

1. Generalna: kobiet i mężczyzn (open) 
2. Wiekowa mężczyzn: 

• M20 mężczyźni od 16 lat do 29 lat 
• M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat 
• M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat 
• M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat 
• M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat 



• M70 mężczyźni od 70 lat i powyżej (zwolnienie z opłaty startowej) 
3. Wiekowa kobiet: 

• K20 kobiety od 16 lat do 29 lat 
• K30 kobiety od 30 lat do 39 lat 
• K40 kobiety od 40 lat do 49 lat 
• K50 kobiety od 50 lat do 59 lat 
• K60 kobiety od 60 lat do 69 lat 
• K70 kobiety od 70 lat i powyżej (zwolnienie z opłaty startowej) 

X. NAGRODY 

1. Każdy zawodnik, który ukończy  Bieg Rycerski otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
2. Nagrodą główną za zwycięstwo w Biegu Rycerskim dla mężczyzn jest pasowanie na rycerza, dla 

kobiet nadanie tytułu Damy Dworu, wyróżnienia potwierdzone będą odpowiednimi 
certyfikatami. 

3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji kobiet, zdobywcy miejsc I – III w 
klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub 
rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

5. UWAGA: Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w 
kategoriach wiekowych. 

XI. OPŁATY 

1. Wysokość wpisowego 
• 17-02 do 31-03 - 40 zł 
• 01-04 do 30-04 - 45 zł 
• 01-05 do 05-05 - 50 zł  

ü Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej , wymagane jest 
dokonanie zgłoszenie i poinformowania organizatora.  

2. Opłaty wniesione po 05.05.2019 które nie zostały zaktualizowane na liście startowej, 
należy potwierdzić stosownym potwierdzeniem przelewu w biurze zawodów przed 
odebraniem pakietu startowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz 
przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 

3. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 
4. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu  
5. Opłaty są dokonywanie za pośrednictwem systemu pay.com (online) , dopuszcza się opłat 

na poniższy rachunek bankowy, konieczne jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia online.  

Klub Sportowy KS Wda Świecie 
ul. Sienkiewicza 18 86-100 Świecie 
89 1090 1678 0000 0001 2982 5807 BZ WBK 
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać : Bieg Rycerski –  imię i nazwisko,  oraz rok 
urodzenia 
(oznaczanie zawodników, którzy dokonali opłatę na wskazany rachunek mogą być 
potwierdzane z opóźnieniem)  
 

• Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018 lub 
w roku 2017 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2017 i 
2018 mają prawo do zniżki 10 zł. (podlegać to będzie weryfikacji organizatora biegu i 
organizatora cyklu Grand Prix) 

 



• Osoby uprawnione do zniżki za udział w Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
dokonują płatności w kwocie: 

a. do dnia 31-03-2019 - (35 zł – obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w jednym roku) 
lub (30 zł - obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w ostatnich dwóch latach)  

b. od 1-04 do dnia 30-04-2019 - (40 zł – obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w 
jednym roku) lub (35 zł - obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w ostatnich dwóch 
latach)  

c. od 1-05 do dnia 05-05-2019 - (45 zł – obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w 
jednym roku) lub (40 zł - obowiązek bycia sklasyfikowanym w cyklu w ostatnich dwóch 
latach)  

 
 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg Rycerski odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Wszyscy uczestnicy Biegu Rycerskiego zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora. 
4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem 

dyskwalifikacji. 
5. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest 

zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 
7. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 

13:00 Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki 
zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 maja 2019. 

8. Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. 
Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek 
można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku 
zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z 
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się 
pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.  

9. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
organizacji. 

10. Bieg Rycerski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie 
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać 
się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie 
przez uczestnika. 

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Rycerskiego. 

 

UWAGA: 

REGULAMIN BIEGU BĘDZIE AKTUALIZOWANY W RAMACH ZAMIERZONYCH PLANÓW 
ORGANIZACYJNYCH.  

 

 
         Organizator. 

 



 

Załącznik.1 

miejscowość ,data 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego /mojej syna /córki *: 
 
.................................................................................................................. 
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika 
 
w Biegu Rycerskim, który odbędzie się w dniu 11-05-2019 r. w Świeciu. Potwierdzam, że zapoznałem 
/zapoznałam* się z regulaminem zawodów i akceptuję wszystkie jego punkty. 
 
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. 
 
..................................................... 
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
................................................ 
tel. kontaktowy 
* niepotrzebne skreślić  
 
 

 

Załącznik.1 

miejscowość ,data 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego /mojej syna /córki *: 
 
.................................................................................................................. 
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika 
 
w Biegu Rycerskim, który odbędzie się w dniu 11-05-2019 r. w Świeciu. Potwierdzam, że zapoznałem 
/zapoznałam* się z regulaminem zawodów i akceptuję wszystkie jego punkty. 
 
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. 
 
..................................................... 
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
................................................ 
tel. kontaktowy 
* niepotrzebne skreślić     


