
 
REGULAMIN  

XXXV BIEGU ZWYCIĘSTWA – BOJANOWO 2019 

5 maja 2019r.  
 

 
I. CEL IMPREZY: Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku, 

zachęcanie młodzieży do biegania, kontynuacja wieloletniej imprezy.  
 

II. ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i 
Rekreacji w Bojanowie ul. Ratuszowa 10A, 63 – 940 Bojanowo 

 
III. TERMIN I MIEJSCE: BOJANOWO, 5 maja 2019r. (niedziela)  

START: Tarchalin (droga polna usytuowana przy boisku sportowym).  
 

Długość trasy: 10 kilometrów 
 

BIEG GŁÓWNY: 10 kilometrów przebiegać będzie drogami polnymi, 

drogami gminnymi i drogą powiatową.  
 

 
 

 
IV. ZAPISY: Zapisy poprzez stronę internetową 

www.maratonczykpomiarczasu.pl 

 
Sekretariat zawodów mieści się w wigwamie przy świetlicy wiejskiej w 

Tarchalinie usytuowanej w sąsiedztwie boiska sportowego i czynny będzie 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


od godziny 9.00 (od godziny 9.00 wydawane będą numery i pakiety 
startowe) 

 

 
WPISOWE 30 zł od osoby (płatne do dnia 23 kwietnia 2019 r. na konto 

bankowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w 
Bojanowie:  

 

BS Poniec o/Bojanowo 04 8682 0004 0052 7523 2000 0010 
  
W tytule przelewu prosimy wpisać imiona i nazwiska zawodników, których 
dotyczy opłata.  

 
Internetowa rejestracja uczestników zostaje zakończona w dniu 23 

kwietnia 2019r.  

Nie ma możliwości osobistej rejestracji w dniu zawodów!  
W przypadku wolnych pakietów startowych istnieje możliwość zapisów po 

23 kwietnia – zawodnicy proszeni są wtedy o kontakt telefoniczny lub 
mailowy.  

O wolnych pakietach startowych Organizator poinformuje za 
pośrednictwem facebookowego wydarzenia oraz strony internetowej 

gc.gminabojanowo.pl.  
 

Wpisowe dla rejestracji po 23 kwietnia wynosić będzie 40 zł od zawodnika, 
które należy uregulować przelewem na konto bankowe.  

 
Nie ma możliwości płatności gotówką!  

  
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, wodę, ciepły posiłek 

oraz niespodziankę od organizatora.  

 
Organizator ustala limit pakietów startowych na 250. 

 
W szczególnych sytuacjach Organizator może podjąć decyzję o 

zwiększeniu liczby pakietów na bieg główny.   
 

V. UCZESTNICTWO: Bieg ma charakter otwarty, warunkiem 
uczestnictwa jest posiadanie: 

1. dowodu osobistego, w przypadku osób niepełnoletnich innego 
dokumentu poświadczającego tożsamość, 

2. aktualne badania lekarskie lub własnoręczne podpisanie zaświadczenia 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które 

będzie dostępne w biurze zawodów, 
3. osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną 

zgodą prawnego opiekuna. Oświadczenie dostępne będzie do pobrania ze 

strony podanej przez organizatora. 
 



Uwaga! Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii osób niepełnosprawnych 
należy podczas rejestracji internetowej zaznaczyć odpowiednie pole oraz 

okazać się w dniu biegu w biurze zawodów odpowiednim dokumentem tj. 

orzeczeniem o niepełnosprawności.  
Inne dokumenty nie będą akceptowane.  

Osoby, które nie okażą stosownych dokumentów potwierdzających 
niepełnosprawność nie będą sklasyfikowane w tej kategorii.  

 
VI. KLASYFIKACJA: Bieg zostanie przeprowadzony w następujących 

kategoriach:  
 - Dla mężczyzn: kategoria generalna oraz następujące kategorie wiekowe 

16-29 lat; 30-39 lat; 40-49 lat; 50-59 lat; 60-69 lat oraz powyżej 70 lat.  
- Dla kobiet: kategoria generalna oraz następujące kategorie wiekowe:    

16- 35 lat; 36- 49 lat; 50 lat i powyżej.  
- Kategoria gminna męska i żeńska. 

- Niepełnosprawni razem kobiety i mężczyźni po okazaniu odpowiednich 
dokumentów.  

  

VII. NAGRODY: Zawodnicy za zajęcie miejsc od I-III w kategorii 
generalnej kobiet i mężczyzn oraz miejsc od I-III w poszczególnych 

kategoriach wiekowych otrzymują nagrody pieniężne oraz pamiątkowe 
dyplomy.  

 
UWAGA! Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie 

otrzymują nagród w klasyfikacji wiekowej!  
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Bieg zostanie przeprowadzony bez 
względu na pogodę. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

wypadki i szkody wynikłe podczas trwania Biegu wobec uczestników jak i 
osób trzecich.  

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w punkcie 

dotyczącym kategorii wiekowych, a także w punkcie dotyczącym nagród. 

Pomiar oraz klasyfikacja biegu będzie prowadzona przez firmę 
www.maratonczykpomiarczasu.pl 

 
KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

 
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w 

Bojanowie 
Ul. Ratuszowa 10A 

63-940 Bojanowo 
Tel. 65 5456 411 

Mail: gc@gminabojanowo.pl 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/

