
 

Regulamin imprezy 
BIEGIEM PO OBWODNICY OLSZTYNA 

Kudypy-Tomaszkowo, niedziela 28.10.2018 
 
I. CEL IMPREZY 
 
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności         
ruchowej i prozdrowotnej. 
2. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego. 
3. Wsparcie zbiórki środków na operacyjne leczenie rączki Martyny z Olsztyna -            
więcej informacji: 
www.przyszloscdladzieci.org/523819,W-mojej-raczce-brakuje-kostek.html 
Zbiórka realizowana jest przez Fundację "Przyszłość dla Dzieci" 
(www.przyszloscdladzieci.org), której Martynka jest podopieczną :) 

 
II. ORGANIZATOR IMPREZY 
 
Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy FAN z         
siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON:            
511321906 NIP: 739-31-85-536 
 
Kontakt: Mateusz Kownacki, tel. 694 384 241, adres e-mail: mateusz@wkrfan.pl 
 
III. PARTNERZY: 
 
1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. - główny         
wykonawca południowej obwodnicy Olsztyna na trasie Kudypy - Tomaszkowo         
www.intercor.eu 

2. Jarosław Kopyść jarek.kopysc@wp.pl - pomysłodawca biegu po obwodnicy,        
koordynator Parkrun Olsztyn (każda sobota w olsztyńskim Parku Centralnym o          
godzinie 09:00 - bieg na 5 km - więcej informacji          
www.facebook.com/parkrunolsztyn/) 

 
3. Sportowy Pomiar Czasu - Superczas.pl - partner techniczny 
 
IV. TERMIN, MIEJSCE 
 
1. Impreza odbędzie się w niedzielę 28.10.2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00 –              
Biuro Zawodów oraz start/meta będa zlokalizowane w pobliżu węzła Kudypy,          
południowej obwodnicy Olsztyna. Szczegółowa mapa dojazdu znajduje się pod         
adresem www.superczas.pl/obwodnica oraz na ostatniej stronie tego dokumentu. 
2. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału           
zgodnie  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”). 
3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy            
posiadające przepustkę Organizatora. 
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4. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu zwrotnego         
na mecie chipa montowanego do buta Uczestnika. 
 
V. TRASA BIEGU 
 
Podczas imprezy odbęda się dwa biegi (dokładny przebieg trasy znajduje się na            
stronie zapisów pod adresem www.superczas.pl/obwodnica lub bezpośrednio pod        
adresem www.gpsies.com/map.do?fileId=qlrgaoedaxsrdkzi): 

● Bieg Główny dla osób od 16 roku życia (osoby niepełnoletnie odbierają           
pakiet startowy w towarzystwie opiekuna prawnego). Długość trasy biegu jest          
równa 15 km (7,5 km od Węzła Kudypy do Węzła Tomaszkowo i powrót).             
Nawierzchnia w 100% asfaltowa. 

● Bieg na dystansie 5 km dla osób od 16 roku życia (osoby niepełnoletnie             
odbierają pakiet startowy w towarzystwie opiekuna prawnego). Długość trasy         
biegu jest równa 5 km (2,5 km od Węzła Kudypy w kierunku Węzła             
Tomaszkowo i powrót). Nawierzchnia w 100% asfaltowa. 

 
Trasa będzie oznakowana strzałkami (+kilometraż) oraz pachołkami umieszczonymi        
w osi jezdni. W połowie trasy Biegu Głównego (nawrót) będzie usytuowany punkt z             
wodą. Woda również na mecie dla obu dystansów. 
 
VI. LIMIT CZASU 
 
Podczas biegów zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący         
150 minut czyli 2,5 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do             
godz. 14:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 
 
VII. ZAPISY 
1. Elektronicznie zapisy pod adresem: www.superczas.pl/obwodnica do środy        
24.10.2018 r. do końca dnia (23:59) lub w momencie wyczerpania limitu - 200             
opłaconych Uczestników. 
2. Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów w dniu imprezy w             
godzinach 10:00 - 11:30. Start Biegu Głównego o godzinie 12:00. Start Biegu na 5              
km o godzinie 12:05. 
 
3. Zapisy w dniu startu będą możliwe pod warunkiem, że będą jeszcze wolne             
numery startowe. 
 
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas          
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument         
potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy         
będących na liście opłaconych). 
 
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod          
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie          
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a ponadto na           
wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku         
Uczestnika. 
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6. Pakiet startowy zawiera:  
- numer startowy - na jego podstawie możliwość startu w biegu; 
- elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna         
rozgrzewka); 
- możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu (woda, owoce, ciastko, ciepła            
herbata); 
- pamiątkowy medal; 
- profesjonalną opiekę medyczną; 
- ubezpieczenie NW na kwotę 5000 zł; 
- możliwość skorzystania z parkingu oraz toalet. 
 
VIII. OPŁATA STARTOWA 
 
Bieg Główny 15,0 km/ Bieg 5 km: opłata startowa 40 zł od Uczestnika 
 
10 zł z każdej wpłaty zostanie przekazane na cel charytatywny tzn. zbiórkę środków             
na operacyjne leczenie rączki Martyny z Olsztyna - więcej informacji:          
www.przyszloscdladzieci.org/523819,W-mojej-raczce-brakuje-kostek.html 
 
Pozostała kwota jest w pełni przeznaczona na koszty organizacyjne imprezy -           
wydarzenie nie posiada zewnętrznego finansowania i odbędzie się w ramach          
zaangażowania Organizatorów i Partnerów. 
 
1. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika, 
2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:  
Warmiński Klub Rowerowy Fan 
Ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn 
mBank: 48 1140 2004 0000 3302 7603 3707 
Tytuł przelewu: „Biegiem po Obwodnicy + imię i nazwisko” 
 
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU 
 
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 28 października 2018 roku ukończą 16 lat               
(urodzeni 28 października 2012 roku i później). Osoby niepełnoletnie mogą          
wystartować za zgodą opiekuna prawnego – odpowiedni druk dostępny w Biurze           
Zawodów w dniu imprezy – obecność Uczestnika niepełnoletniego oraz opiekuna          
prawnego obowiązkowa. 
2. Zaleca się Uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych           
badań lekarskich. 
3. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas           
imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie           
realizowany systemem elektronicznym za pomocą specjalnych chipów       
montowanych do sznurówki buta. 
5. Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle            
określonej trasy biegu, oznaczonej strzałkami, taśmami, kierując się wskazówkami         
obsługi imprezy oraz służb mundurowych. 
6. Uczestnicy biegu mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń         
służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. 
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X. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
 
Bieg Główny 15,0 km/ Bieg 5 km: 
1. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn; 
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

● K16 (16 - 34 lata) 
● M16 (16 - 34 lata) 
● K35 (35 - 49 lat) 
● M35 (35 - 49 lat) 
● K50 (powyżej 50 lat) 
● M50 (powyżej 50 lat) 

 
Nagrody: 
 
a. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach Open oraz wiekowych kobiet oraz             
mężczyzn otrzymają statuetki lub puchary. 
b. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za            
miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w            
ramach prowadzonej kategorii wiekowej.  
c. Wszystkie klasyfikacje wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do            
przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy          
netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety. 
 
Wręczenie nagród od godziny 14:30 lub wcześniej gdy linię mety przekroczy ostatni            
Uczestnik biegu. 
 
Pula nagród może się zwiększyć wraz z napływem ew. świadczeń sponsorskich -            
zapraszamy do współpracy! :) 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego             
trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu. 
3. Uczestnicy biegu objęci są ubezpieczeniem NW do 5.000 zł. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas          
dojazdu zawodników na imprezę i powrotu z nich. 
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje           
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. 
6. Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani             
wymianie na pieniądze. 
7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do           
Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: mateusz@wkrfan.pl), w terminie 24 godzin od          
zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu            
protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi. 
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie           
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegu w przypadku         
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń       
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu. 
9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do          
publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach          
internetowych, w prasie i w telewizji. 
11. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu. 
13. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie           
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw           
nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany        
niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.  
 
Harmonogram imprezy*: 
09:30 Otwarcie Biura Zawodów 
11:45 Wspólna rozgrzewka 
12:00 Bieg Główny na dystansie 15,0 km 
12:05 Bieg na dystansie 5,0 km 
14:30 Ostatni Uczestnik na mecie 
14:30 Dekoracja 
15:00 Zakończenie Imprezy 

* szacunkowy czas, może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników oraz            
warunki pogodowe. 
 
Więcej informacji oraz zapisy: www.superczas.pl/obwodnica  
Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/304818190108172 

Mapa dojazdu na kolejnej stronie: 
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