
REGULAMIN 
 

VIII Dadajowy Bieg Morsa o Puchar Burmistrza Biskupca 

Bieg charytatywny dla Lili 
 

1. Cel zawodów: 

o Zbieranie środków na leczenie Lili  
o popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej 

jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; 

o promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody; 

o umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej; 

o promocja miasta Biskupiec 

 

1. Organizatorzy: 

 

o Biskupieckie Morsy; 

o Biskupiec Biega; 

o Burmistrz Miasta Biskupiec; 

o Urząd Miejski w Biskupcu; 

o CKTiS w Biskupcu; 

o Biskupiecka Federacja Sportu. 

 

2. Termin i miejsce: 

 

o Biskupiec Jezioro Dadaj – Plaża Słoneczny Brzeg 

o 27 lutego 2022, godz. 11:00 
 

3. Trasa 

 

o dystans 10 km 

o podłoże asfaltowe, kostka brukowa 

o limit czasowy – 1,5 godz. 

o punkt nawodnienia – ok. 5 km 

o oznakowanie trasy – co 1 km 
 

4. Zgłoszenia 

o Drogą elektroniczną – www.superczas.pl/biegmorsa2022 do środy 23 lutego 

2022 r. do godz. 23:59 
o W Biurze Zawodów w dniu biegu (organizatorzy nie gwarantują pełnego 

pakietu) 

o Limit uczestników – 200 osób 
 

5. Biuro Zawodów: 

o otwarte od godz. 9:15 do godz. 10:30 w dniu zawodów 
 

6. Zasady uczestnictwa: 

 

o w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik (Uczestnicy 
niepełnoletni zgłaszają się do Biura Zawodów w obecności opiekuna 

prawnego), który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza 
zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu 

na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); 

http://www.superczas.pl/biegmorsa2022


o uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora; 

o uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku 
w celu promocji VIII Biegu Morsów i dokumentowania zawodów, a także na 

wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty 
współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów. 

 

7. Pomiar czasu: 

 

o podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą 

chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien 

przymocować do sznurówki buta startowego, a po ukończeniu biegu zwrócić 

organizatorowi nadzorującemu bieg. Na mecie oraz starcie biegu znajdować 

się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym 

punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie 

kontrolnym może spowodować dyskwalifikację 

 

8. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych 

odbywa się: 

 
o na podstawie czasu brutto (czas od strzału pistoletu startowego do 

przekroczenia linii mety) 

o ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze 
do Sędziego Głównego (Organizatorów) i zostanie zakomunikowana 
zawodnikom przez startera biegu; 

 

9. Nagrody: 

 
o w kat. OPEN – statuetki dla 3 najlepszych zawodników: kobiety, mężczyźni; 

o w kat. wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodników: kobiety, 
mężczyźni; 

 
o Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach 

wiekowych; 

 
10. Kategorie wiekowe: 

 

o Kobiety 
-K30 (wiek 13-34 lat) 

-K40 (wiek 35-49 lat) 

-K50 (50 lat i więcej) 

o Mężczyźni 
-M30 (wiek 13-34 lat) 

-M40 (wiek 35-49 lat) 

-M50 (50 lat i więcej)



11. Zasady finansowania: 

 

o Pakiet w kwocie 50 zł zgłoszenie elektroniczne i przelew do 23.02.2022 r. 

/numer startowy, chip, medal pamiątkowy, posiłek regeneracyjny / 

o Pakiet w kwocie 60 zł w Biurze Zawodów /numer startowy, chip, medal 
pamiątkowy, posiłek regeneracyjny/ 

o Wpłat prosimy dokonywać na skarbonkę dedykowaną naszemu biegowi do 

23.02.2022 r. na podany link:  

                    www.siepomaga.pl/viii-bieg-morsa 

o dokonanie wpłaty dla Lili jest opłatą startową, mile widziane większe kwoty. 

o opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; 
 

12. Postanowienia końcowe: 

 
o każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, 

zezwalający na udział w biegu, który na czas rywalizacji należy mieć 
zamontowany na odzieży wierzchniej na wysokości klatki piersiowej z przodu 
ciała 

o do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną 
weryfikację w burze zawodów, 

o uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe 

o zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; 
o obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w 

gestii zawodników; 

o organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 
o organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie 

(dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o 

niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku 

konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o 
osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem; 

o organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 

lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, 

jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu; 

o organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 

także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

o decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania 
biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

o uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 

zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

https://www.siepomaga.pl/viii-bieg-morsa


wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć 

to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność; 

o uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu 

lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału 
w biegu; 

o organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 
 

13. Zasady zachowania podczas zawodów w czasie pandemii: 

 zachowywać się w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 

antycovidowymi i nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom 

imprezy,  

 bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych i 

informacyjnych organizatora oraz spikera, a w przypadku podjęcia 

interwencji przez Policję lub innych uprawnionych służb lub organów 

stosować się do ich poleceń,  

 posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb 

porządkowych maseczkę ochronną,  

 realizować obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną lub 

zachować dystans społeczny do czasu biegu.  

 
14. Osoby do kontaktu: 

 

Andrzej Kołodyński – 601 647 306 

 

Organizatorzy 


