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ENERGETYCZNA 10-TKA 

IV Bieg Przełajowy DSM 

DZIEŃ ZIEMI 

Grzegorzewice 11.05.2019 

 

REGULAMIN 

 

Bieg Przełajowy, MARSZ NORDIC WALKING 

I. Cele: 

- działania związane z promocją firmy DSM: rozdawanie kamizelek i koszulek sportowych, zestawów 
startowych (plecaki, napoje izotoniczne, batony energetyczne, ulotki) i medali z logotypem firmy, 
umiejscowienie na terenie wydarzenia firmowych banerów i roll-upów, przekazywanie uczestnikom biegu 
jak najwięcej informacji o firmie poprzez aktywną promocję jej polityki w trakcie trwania wydarzenia. 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności 
ruchowej 

- integracja osób wspierających zdrowy tryb życia, aktywność ruchową oraz ochronę środowiska 

- cele charytatywne 

 

II. Organizator: DSM Nutritional Products Sp. z.o.o 

Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy OSUCHÓW 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 

 

III. Termin i miejsce: 

Bieg Główny oraz marsz Nordic Walking na dystansie 6 km, odbędą się w sobotę 11 maja 2019 r., groblami 
o nawierzchni szutrowej na pętli o długości 3 km. 

Bieg Młodzieżowy na dystansach 1,2 km oraz 1 km, odbędzie się w sobotę 11 maja 2019 r., groblami 
o nawierzchni szutrowej na pętli o długości 1,2 km. 

Bieg Główny to pętla 2x3 km, Bieg Młodzieżowy to pętle 1,2 km i 1 km, marsz z kijkami – pętla 2x3 km, Bieg 
Juniora: 100m (4-latki), 200m (5-6 latki), 300m (7-9-latki). 

START i META zlokalizowane będą na terenie Wodnej Osady w Grzegorzewicach. Tam też będzie mieściło się 
Biuro zawodów. 

Adres: 96-321 Grzegorzewice, ul. Pałacowa 58 
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IV. Uczestnicy: 

• Bieg Główny / 6 km / osoby, które ukończyły 16 rok życia / roczniki od 2003/ niezależnie od miejsca 
zamieszkania/ 

• Bieg Młodzieżowy A i B niezależnie od miejsca zamieszkania/ tylko z opiekunem/. 

Dwie grupy: 

• Bieg Młodzieżowy A / Szkoła Podstawowa do klasy 6 (roczniki do 2006/ do 13 lat)/ 1 km 

• Bieg Młodzieżowy B / Szkoła Podstawowa klasa 7 i 8 oraz Gimnazjum klasa 3 (roczniki od 2003 do 
2005/ 14-16 lat)/ 1,2 km 

• Marsz NORDIC WALKING /6 km/ osoby, które ukończyły 16. rok życia/ roczniki od 2003/ niezależnie 
od miejsca zamieszkania 

• Bieg Juniora / 100m (4-latki/ rocznik 2015), 200m (5-6-latki/ rocznik 2014 i 2013), 300m (7-9 latki/ 
roczniki 2012-2010)/ niezależnie od miejsca zamieszkania/ osoby poniżej 18 roku życia tylko z opiekunem 

 

V. Kategorie: 

1. Bieg Główny 6 km (2 pętle) 

• Open / ur. 2003 r i starsi /16 lat i więcej 

2. MARSZ NORDIC WALKING 6 km (2 pętle) 

• Open / ur. 2003 r i starsi 

3. Bieg Młodzieżowy   

• Bieg Młodzieżowy A / Szkoła Podstawowa do klasy 6 (roczniki do 2006/ do 13 lat)/ 1 km 

• Bieg Młodzieżowy B / Szkoła Podstawowa klasa 7 i 8 oraz Gimnazjum klasa 3 (roczniki od 2003 do 
2005/ 14-16 lat)/ 1,2 km 

4. Bieg Juniora (tylko z opiekunem; bez podziału na chłopców i dziewczynki) / 100m (4-latki/ rocznik 
2015), 200m (5-6-latki/ rocznik 2014 i 2013), 300m (7-9 latki/ roczniki 2012-2010) 

 

VI. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie się uczestnika, limit ilościowy uczestników – 200 osób, oraz 
uiszczenie opłaty startowej (patrz pkt. X Regulaminu), wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu 
imprezy oraz przepisów PZLA, przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w imprezie biegowej (dodatkowo zgody rodziców lub prawnych opiekunów na 
udział w imprezie – obowiązek opiekuna/ nauczyciela – dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku 
życia) lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału 
w imprezie biegowej i do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, dla osób niepełnoletnich 
złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w biurze zawodów na ww. oświadczeniu, wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, poddanie się weryfikacji w biurze zawodów 
w dniu imprezy z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości / ze zdjęciem /. 
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VII. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 
dostępnego na stronie http://chronotex.pl/.  
W przypadku Biegu Głównego zgłoszenia dokonywane są indywidualnie.  
W przypadku Biegu Młodzieżowego uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia podpisuje opiekun prawny. 
Należy zapisać dzieci do biegu przez stronę zapisów.  
W przypadku marszu Nordic Walking zgłoszenia dokonywane są indywidualnie.  
Za osobę zgłoszoną uważa się taką, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty 
startowej. Każdy z uczestników Biegu Głównego, Biegu Młodzieżowego oraz Nordic Walking musi dokonać 
rejestracji na stronie internetowej: http://chronotex.pl/ do dnia 27 kwietnia 2019 r. Po tym terminie, 
w zależności od tego czy przekroczony został limit uczestników – zapisy internetowe lub telefoniczne pod 
numerem telefonu – osoba kontaktowa: Marlena Adamczyk-Burkowska nr tel. 603 802 966. W dniu 
zawodów uczestnicy indywidulanie rejestrują się w Biurze Zawodów. Każdy uczestnik ma prawo wyboru 
rozmiaru kamizelki, poprzez oznaczenie wybranego przez siebie rozmiaru w formularzu rejestracyjnym 
dostępnym na stronie internetowej: http://chronotex.pl/. 
Zgłoszenia na Bieg Juniora przyjmowane są bezpośrednio przez organizatorów w dniu wydarzenia  
w biurze zawodów lub telefonicznie przez ww. osobę kontaktową. W Biegu Juniora obowiązuje limit 
ilościowy uczestników – nie więcej jak 100 uczestników. Po przekroczeniu tego limitu zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. 
 

VIII. Strona sportowa: 

Nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny, w czasie biegu zawodnik nie może korzystać 
z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Skracanie trasy także doprowadzi do dyskwalifikacji 
zawodnika. 

IX. Strona medyczna: 

Każdy uczestnik biegu składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie 
biegowej. Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych od rozpoczęcia do zakończenia zawodów. 
W przypadkach uzasadnionych organizator po konsultacji ze służbą medyczną ma prawo nie dopuścić 
zawodnika do udziału w imprezie. 

X. Strona finansowa: 

Opłata startowa pobierana jest w kwocie 30 zł od osoby. Wpisowe nie dotyczy osób biorących udział w Biegu 
Młodzieżowym. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego T-pay. 
Opłatę należy wpłacać natychmiast po rejestracji. Osoby nieopłacone będą sukcesywnie usuwane z listy 
zapisanych do osiągnięcia limitu zgłoszeń . Po dokonaniu zgłoszenia, należy dokonać opłaty przez link OPŁAĆ 
START przy nazwisku zawodnika, system przekierowuje na stronę T-pay, przez którą należy dokonać opłaty 
startowej.  
Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Za dzień zapłaty uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Uczestnicy 
Biegu Młodzieżowego oraz Biegu Juniora są zwolnieni od opłaty za uczestnictwo w zawodach. 
 
Całość zebranych z opłat startowych środków, zostanie przekazana na potrzeby Fundacji „Z Miłości do 
Dziecka”. 
 
XI. Pomiar czasu: 

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta. Brak numeru startowego 
zawodnika i/lub brak chipa przy bucie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją biegacza/maszera. Do 
klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Każda z osób biorących udział w marszu Nordic Walking, Biegu 
Głównym oraz Biegu Młodzieżowym, zobowiązana jest do oddania chipu na linii mety lub wpłaty 20 zł w 
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przypadku zgubienia/zniszczenia chipa. 
 
XII. Nagrody: 

Każdy z uczestników otrzymuje: zestaw startowy, posiłek, okolicznościowy medal oraz voucher 
upoważniający do zniżki na bilet wstępu na Termy Mszczonów. Wszystkie nagrody przyznane w trakcie 
konkursu są poparte pomiarem czasu sporządzanego przez firmę Chronotex, które służą do wskazania 
najlepszego wyniku wśród wpółzawodników.  

W nagradzaniu uczestników nie ma elementu losowania. 

 

Nagrody za Bieg Główny 

Nagrody w postaci voucher’ów w konkursie zostają przyznane dla osób, które uzyskały trzy najlepsze wyniki 
w kategoriach wymienionych poniżej. Każdy zwycięzca dostaje również medal. Nagrody w postaci 
voucherów Decathlon przedstawiają się następująco:  

 
Bieg Główny 

Kategorie 

za 1 miejsce Mężczyźni 

za 2 miejsce Mężczyźni 

za 3 miejsce Mężczyźni 

za 1 miejsce Kobiety 

za 2 miejsce Kobiety 

za 3 miejsce Kobiety 

 

Oprócz tego zostaną przyznane wyróżnienia w poniższych kategoriach:  

Bieg Główny 

Wyróżnienia  

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 16-20 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 16-20 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 21-30 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 21-30 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 31-40 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 31-40 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 41-50 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 41-50 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 51-60 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 51-60 lat, Mężczyźni 
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najlepszy wynik w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, Mężczyźni 

Nagrody za Nordic Walking 

Nagrody w postaci voucher’ów w konkursie zostają przyznane dla osób, które uzyskały trzy najlepsze wyniki 
w kategoriach wymienionych poniżej. Każdy zwycięzca dostaje również medal. Nagrody w postaci 
voucherów Decathlon przedstawiają się następująco:  

 

Nordic walking 

Kategorie 

za 1 miejsce Mężczyźni 

za 2 miejsce Mężczyźni 

za 3 miejsce Mężczyźni 

za 1 miejsce Kobiety 

za 2 miejsce Kobiety 

za 3 miejsce Kobiety 

 

Oprócz tego zostaną przyznane wyróżnienia w poniższych kategoriach: 

 

Nordic walking 

Wyróżnienia  

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 16-20 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 16-20 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 21-30 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 21-30 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 31-40 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 31-40 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 41-50 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 41-50 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 51-60 lat, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym 51-60 lat, Mężczyźni 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, Kobiety 

najlepszy wynik w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, Mężczyźni 
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Nagrody za Bieg Młodzieżowy  

Nagrody w postaci voucher’ów w konkursie zostają przyznane dla osób, które uzyskały trzy najlepsze wyniki 
w kategoriach wymienionych poniżej. Każdy zwycięzca dostaje również medal. Każda ze szkół biorących 
udział w biegu zostanie wyróżniona. Nagrody w postaci voucherów Decathlon przedstawiają się 
następująco:  

  
Bieg Młodzie-

żowy 

Kategorie 

za 1 miejsce podstawówka (A) Kobiety 

za 2 miejsce podstawówka (A) Kobiety 

za 3 miejsce podstawówka (A) Kobiety 

za 1 miejsce podstawówka (A) Mężczyźni 

za 2 miejsce podstawówka (A) Mężczyźni 

za 3 miejsce podstawówka (A) Mężczyźni 

za 1 miejsce gimnazjum (B) Kobiety 

za 2 miejsce gimnazjum (B) Kobiety 

za 3 miejsce gimnazjum (B) Kobiety 

za 1 miejsce gimnazjum (B) Mężczyźni 

za 2 miejsce gimnazjum (B) Mężczyźni 

za 3 miejsce gimnazjum (B) Mężczyźni 

 

Nagrody za Bieg Juniora 

Dla wszystkich uczestników Biegu Juniora przewidziane są medale okolicznościowe. 

 

XIII. Dane osobowe uczestników konkursu 

Przystępując do zawodów i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na udostępnianie 
wizerunku oraz przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.  
Dane i wizerunek będą przetwarzane w celu promocji firmy, imprezy oraz w związku z wydaniem nagród. 

 

XIV. Środki masowego przekazu: 

Konkurs będzie promowany środkami masowego przekazu m.in. przez Radio Fama,  
portal Mszczonow24h.pl, portal Życie Żyrardowa, Informacje Żyrardowskie, Eglos oraz za pośrednictwem 
fanpage’u firm DSM Nutritional Products na Facebook’u. 

 

XV. Postanowienia końcowe: 

· Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 
· Biegiem kieruje Sędzia Główny, który decyduje w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach 

spornych. 
· Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej. 
· Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników. 
· Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 
· Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW dla uczestników imprezy 
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Program 

9:00 - 11:00 – Biuro zawodów / Wodna Osada w Grzegorzewicach / Adres: 96-321 Grzegorzewice 
ul. Pałacowa 58 

• 11:15 – Bieg Młodzieżowy A (rejestracja do 11.00) 

• 11:40- Bieg Młodzieżowy B 

• 12:00 – Bieg Juniora 

• 12:30 – Bieg Główny, Nordic Walking 

Po zakończeniu biegu 

• ok. 14:00 - wręczanie nagród, poczęstunek, Finał konkursu „STOP SMOG” organizowanego przez 
firmę DSM. 


