
 

 
 
 

 R E G U L A M I N  
ŚWIDNICKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO ZUPBADURA  

14.01.2018  
 

1. CELE  
 

• sportowe rozpoczęcie roku  

• popularyzacja biegów masowych i zdrowego stylu życia  

• krzewienie aktywności sportowej w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności  
 
2. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATOR, SPONSOR TYTULAR NY  
 

• Organizatorzy: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicka Grupa Biegowa  

• Współorganizator: Urząd Miejski w Świdnicy  

• Sponsor tytularny: ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 

 
3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA  
 

• 14.01.2018 (niedziela)  

• godz. 11.00 – bieg główny – wspólny start na 5 km i 10 km 

• godz. 12.30 – biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży  

• Świdnica, Hala Sportowa na Zawiszowie, ul. Galla Anonima 1 

• trasy wytyczone ulicami miasta (Osiedle Zawiszów) 
• biuro zawodów: Hala Sportowa Zawiszów, ul. Galla Anonima 1, czynne 14.01.2018 

(niedziela) w godz. 8.00 – 10.30 (dla biegu głównego) i 9.00-12.00 (dla biegów 
towarzyszących) 

• zgłoszenia i opłaty: elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
stronie www.datasport.pl 

 



4. BIEG GŁÓWNY 
 

• dystans: 5 km oraz 10 km wokół pętli o długości 2,5 km  

• limit uczestników – 400 osób (łączny dla obu biegów) 

• zapisy przez portal www.datasport.pl  
• udział w biegu głównym jest płatny:  

 25 zł w dniach 1.12.2017 – 31.12.2017 
 40 zł w dniach 1.01.2018 – 7.01.2018 
 płatność poprzez DOTPAY (preferowana) lub przelewem bankowym na konto:  
 Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica,  
 nr rachunku: 27160014621834396510000001 
 tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rok urodzenia, dystans biegu 

• organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów na bieg główny 
w przypadku kiedy limit uczestników zostanie już wyczerpany 

• w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 14.01.2018  
• w skład pakietu startowego wchodzi koszulka techniczna, pamiątkowy medal, napój, baton, 

ciepły posiłek oraz ewentualnie dodatkowo upominki fundowane przez sponsorów biegu 
 
 
5. BIEGI TOWARZYSZ ĄCE I KATEGORIE WIEKOWE 
 

• Udział w biegach towarzyszących jest bezpłatny. Łączny limit uczestników dla 
wszystkich biegów towarzyszących – 150 osób, z czego 100 osób zapisy internetowe 
poprzez portal www.datasport.pl a pozostałe 50 osób w dniu biegu, w biurze zawodów  
od godz. 9.00 do 12.00 

• Biegi skrzatów (100 metrów) – dzieci urodzone do 2011 roku (6 lat i młodsze) 
(osobne starty dla dziewcząt i chłopców)  

• Biegi dzieci młodszych (600 m) – dzieci urodzone w latach 2008-2010  
(osobne starty dla dziewcząt i chłopców)  

• Bieg dzieci starszych (1 km) – dzieci urodzone w latach 2005-2007  

• Bieg młodzieży młodszej (2 km) – dzieci urodzone w latach 2002-2004  

• Bieg młodzieży starszej (3 km) – dzieci urodzone w latach 1999-2001*  
 * Prawo startu dla osób urodzonych po 14.01.1999 
 
6. KLASYFIKACJE  I NAGRODY 
 

• w biegach towarzyszących osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców  

• w biegu głównym na 5 km oraz 10 km klasyfikacja OPEN oraz dla kobiet  
i mężczyzn w kategoriach wiekowych:  

 
MĘŻCZYŹNI:  KOBIETY:  
M-20  18-29 lat  K-20  18-29 lat  
M-30  30-39 lat  K-30  30-39 lat  
M-40  40-49 lat  K-40  40-49 lat  
M-50  50-59 lat  K-50  50-59 lat  
M-60  60 lat i więcej  K-60  60 lat i więcej  

 
• nagrody rzeczowe przewidziano dla minimum trzech najlepszych zawodników  

i zawodniczek we wszystkich kategoriach 



 
7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

• Uczestnik biegu wyraża zgodę, że nagrania filmowe, zdjęcia oraz wywiady, a także wyniki 
z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów i partnerów biegu, 
media elektroniczne, prasę, radio i telewizję oraz zamieszczane na stronach internetowych 
w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr133poz.883).  

• Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane  
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, świadomi że udział  
w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i wynikającymi z tego możliwymi 
konsekwencjami 

 

 


