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§1 

CEL IMPREZY 
 

1. Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa. 
2. Upowszechnianie jazdy na rowerze i biegania wśród mieszkańców Gminy Wieliszew jako formy rekreacji. 
3. Budowanie właściwych postaw i nawyków sportowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wieliszew. 
4. Integracja mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych. 
5. Promocja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Gminy Wieliszew. 
6. Promocja szlaków rowerowych i turystycznych Gminy Wieliszew. 

 

§2 
ORGANIZATOR 

 

Gmina Wieliszew 
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 
05-135 Wieliszew 
NIP: 536-17-58-264 
REGON: 013270577 
Referat Sportu Gminy Wieliszew 
tel. (22) 782-21-44 
e-mail: sport@wieliszew.pl 
Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew 
tel. (22) 782-26-32 
e-mail:promocja@wieliszew.pl 

 

§3 
TERMIN I MIEJSCE 

 

Zawody odbędą się 12 grudnia 2021r. w Wieliszewie ul. Modlińska 65 (teren przy hali sportowej). 
 

§4 
DYSCYPLINY 

• bieg 

• rower 

mailto:sport@wieliszew.pl
mailto:promocja@wieliszew.pl


2 | S t r o n a  

§5 
DYSTANSE 

 

Dystans dla biegaczy ok. 12,5 km 
Dystans dla kolarzy ok. 2x 12,5 km 

§6 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnikiem zawodów może być osoba pełnoletnia. Dopuszczony jest udział zawodników od 16 roku życia (rok 

urodzenia 2005 i starsi) za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
2. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie w towarzystwie 

i pod nadzorem opiekuna prawnego. 
3. Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego : 

„Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………….. w zawodach w dniu ……………….. na 
terenie Gminy Wieliszew. Jestem pełnoprawnym opiekunem i zapoznałem się z regulaminem 

 
……………………………………..” 

(podpis opiekuna) 
 

§7 
ZAPISY  

 
1. Zapisy będą prowadzone na stronie internetowej www.chronotex.pl 
2. W celu przypisania do kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia. 
3. Zapisy internetowe będą prowadzone do 9 grudnia włącznie lub wyczerpania limitu 

            miejsc, zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych. 
4. Ilość miejsc w danej dyscyplinie jest ograniczona. Maksymalnie bieg 300 miejsc, MTB 200 miejsc. 
5. Podanie złych danych osobowych karane jest dyskwalifikacją. 
6. Pomylenie numerów startowych i pomylenie kategorii wiekowych karane jest dyskwalifikacją. 
7. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. 
8. W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenie nadrukowane jest na karcie 
startowej zawodnika). W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzić lub opiekun prawny.  

 
§8 

KATEGORIE 
bieg i rower z podziałem na płeć: 

• 16 - 20 lat ( roczniki 2005 – 2001) 

• 21 - 30 lat (roczniki 2000 – 1991) 

• 31 - 40 lat (roczniki 1990 – 1981) 

• 41 - 50 lat (roczniki 1980 – 1971) 

• 51 - 60 lat (roczniki 1970 – 1961) 

• 61 -69 (rocznik 1960 – 1950) 

• 70+ (rocznik 1951 i starsi) 

• OPEN – biegi Kobiety/Mężczyźni 

• Open – crossing rowerowy Kobiety/Mężczyźni 

• Duathlon – (bieg, rower) Open Kobiety/Mężczyźni 
 

§9 
OPŁATA ZA START 

 
1. Udział w zawodach jest płatny. 
2. Opłata za udział w jednej dyscyplinie wynosi 45 zł. 
3. Opłata za duathlon wynosi 70 zł. 
4. Do opłaty za start zobowiązane są osoby pełnoletnie. 
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika. 
6. Możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 listopada 2021r. Koszt przepisania 

numeru to 20 zł plus opłata za bieg. 
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7. Brak możliwość wystawienia faktury VAT. 
 

§10 
ODBIÓR PAKIETÓW 

 
1. W celu odbioru pakietu zawodnik jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem w celu 

potwierdzenia danych (imię nazwisko i data urodzenia). 
2. Odbiór pakietu startowego będzie prowadzony dzień przed zawodami w biurze zawodów, które będzie się 

znajdowało w  hali sportowej w Wieliszewie ul. Modlińska 65 w godzinach 16.00 – 20.00 
3. Odbiór pakietu startowego w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach: 

a) Kolarze od godziny 8.00 do 10.45 
b) Biegacze od godziny 8.00 do 12.20 

4. W biurze zawodów obowiązuję zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy drzwiach wejściowych. 
5. Osoby niestosujące się do pkt.4 będą wypraszane z biura zawodów. 
6. W przypadku zaświadczeniu o niemożności noszenia maseczki/ zasłaniającej usta i nos zawodnik jest zobowiązany 

od założenia przyłbicy.  
 

§11 
PROGRAM ZAWODÓW 

 

• 8.00 odbiór numerów startowych. 

• 9.30 – koniec wydawania numerów dla dzieci;  

• 9.35- rozgrzewka dla dzieci; 

• 9.45 – zawody dla dzieci; 

• 10.45 – koniec wydawania numerów dla rowerzystów; 

• 10.50 – rozgrzewka dla rowerzystów; 

• 11.00- start rowerzystów; 

• Ok 11.30 dekoracja dzieci; 

• 12.20 – koniec wydawania numerów dla biegaczy; 

• 12.25- rozgrzewka dla biegaczy; 

• 12.30- start biegaczy; 

• 14.15- dekoracja zwycięzców 
 

§12 
NAGRODY 

 
1. Dla wszystkich biorących udział w zawodach jest przewidziany pamiątkowy medal. 
2. Trzy najlepsze osoby w  danej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkową statuetkę. 
3. Osoby, które wygrały w kategorii Open oraz w kategorii wiekowej zostaną nagrodzone w tych dwóch kategoriach. 
4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii Open otrzymają nagrody rzeczowe. 
5. Trzy pierwsze miejsca w kategorii Duathlon otrzymają nagrody rzeczowe. 
6. Dla wszystkich zawodników na mecie zawodów będzie zorganizowany bufet regeneracyjny z ciepłym posiłkiem. 

 
   
 

§13 
START BIEGACZY 

 
1. Start biegaczy będzie podzielony na dwie tury po 150 osób. 
2. Podział na tury: 

I tura zawodnicy od numerów 1 – 150 
II tura zawodnicy od numerów 151 – 300. 

3. Przypisanie numeru startowego do zawodnika zależne jest od kolejności zgłoszeń. 
4. II tura zawodników wystartuję po 3 minutach po I turze. 
5. Dla zawodników I i II tury będą organizowane oddzielne sektory. 
6. Czas liczony do klasyfikacji jest czasem netto. 
7. Podczas startu zawodnik jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maseczki lub buffy. 
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8. Numer startowy zawodnika powinien być umieszczony w widocznym miejscu (przód koszulki lub pasek do numerów 
startowych).  

 
 

§14 
START KOLARZY 

 
1. Start pierwszych 20 osób zarejestrowanych na stronie zapisów będzie odbywał się pojedynczo co 15 sekund. 
2. Start pozostałych zawodników będzie odbywał się w dwójkach co 10 sekund 
3. Kolejność startu kolarzy : 

- 20 pierwszych zapisanych osób z zapisów. 
- zawodnicy startujący w duathlonie. 
- zawodnicy startujący tylko w jednej dyscyplinie.  

4. Czas liczony do klasyfikacji jest czasem netto. 
5. Podczas startu zawodnik jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maseczki lub buffy. 
6. Uczestnik zawodów rowerowych musi posiadać własny rower ( rower górski), konieczna jest również jazda w kasku 

rowerowym. 
7. Zakaz startów na rowerze przełajowym oraz elektrycznym. 
8. Numer startowy zawodnika powinien być przyczepiony w widocznym miejscu na rowerze (kierownik). 

 
 

§15 
INFORMACJĘ TECHNICZNE  

 
1. Trasa biegu na całej długości będzie oznaczona. 
2. Trasa będzie oznaczona poprzez strzałki białoczerwone i taśmę ostrzegawczą. 
3. Na newralgicznych punktach trasy będą posterunki OSP.  
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 
5. Uczestnicy imprezy biorący udział na  własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt 

ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie 
stosowane do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego   

6. Zawodnicy korzystający z punktów z wodą na trasie zobowiązani są do wyrzucania kubków po wodzie we wskazanym 
miejscu przez osoby będące na punkcie.  

7. Uczestnicy przemieszczać się będą po terenie leśnym, gdzie - poza wzmożoną uwagą na przeszkody naturalne - 
zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

8. Zakaz biegu z psem. 
9. Pisemne protesty będą przyjmowane w biurze zawodów.  
10. Podczas trwania imprezy będzie zorganizowany depozyt. Depozyt będzie czynny w godzinach 8.00 – 14.00. 
11. Zawodnicy biorący udział w zawodach przyjeżdżają na własny koszt.  
12. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjach zagrażającymi bezpieczeństwu). 

 
ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI NA TRASIE I POZA NIĄ – dyskwalifikacja  
 
 
 

 
 

§16 
ZASADY FAIR PLAY 

 
1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy i na terenie imprezy, 

również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu. 
2. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany. 
3. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb 

porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę. 
4. Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w imprezie zawodnika który w jakikolwiek sposób nie dostawał się do 

regulaminu w poprzednich imprezach realizowanych przez organizatora. 
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§17 

START DZIECI 
 

1. Zapisy dzieci zostaną uruchomione 7 grudnia. 
2. Zapisy będą trwały do 9 grudnia włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. 
3. Nie będą prowadzone zapisy dzieci w biurze zawodów. 
4. Zawody dzieci odbędą się w dwóch kategoriach: bieg oraz MTB 
5. Ilość miejsc na zawody dzieci : bieg 100 miejsc, MTB 50 miejsc. 
6. Klasyfikacja dzieci będzie uwzględniała podział na płeć. 
7. Start dzieci jest bezpłatny. 
8. Dla każdego dziecka startującego w zawodach będzie przewidziana słodka niespodzianka. 
9. Podział dzieci na kategorię: 

• do lat 6 (do rocznika 2015) 

• 7-8 lat (roczniki 2014 – 2013) 

• 9-10 lat (roczniki 2012 – 2011) 

• 11-13 lat (roczniki 2010 – 2008) 

• 14-15 lat (roczniki 2007 – 2006) 
10. Dystanse zawodów dzieci:  

•  dla dzieci do lat 6 (rocznik 2015 i młodsi) – ok. 400 m 

• dla dzieci od 7 – 10 lat (roczniki 2014 – 2011) ok. 800 m 

• dla dzieci od 11-15 lat (roczniki 2010-2006) ok. 1200 m 
 

§18 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

 

1. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 

wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w 

biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą 

wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości 

regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 

dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas 

imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

2. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w 

dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gminy 

Wieliszew, udostępniania sponsorom oraz partnerom zawodów w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, 

zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, 

na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

3. Zawodnicy podczas imprezy mają się stosować do wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
5. Interpretacja powyższego regulaminu (także spraw wyżej nie ujętych) należeć będzie do organizatorów. 
6. Operatorem danych osobowych jest firma CHRONOTEX Wojciech Mielniczek, ul. Ogrodowa 9732-700 Bochnia 
7.    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 

epidemiologiczną. 
 

ORGANIZATOR 
 
 


