
BIEG PIASTOWSKI (PÓŁMARATON)  

KRUSZWICA-INOWROCŁAW
14 MAJA 2011 r.  – dystans  21, 097  km  

I. CELE:

1. Propagowanie sportu i aktywności fizycznej,

2. Integracja środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji,

3. Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla turystyki przyjazdowej i mieszkańców regionu.

II. ORGANIZATOR:

Miasto Inowrocław, Miasto i Gmina Kruszwica.

III. BIURO ZAWODÓW:

1. W imieniu organizatorów bieg realizuje i  obowiązki biura pełni:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel.  052  3555 350,    052  3555 355,  
Fax.  052  3555 366,e-mail: osir@inowroclaw.info.pl,  bieg@biegpiastowski.pl  Internet: 
www.biegpiastowski.pl

2. W dniu zawodów biuro  będzie czynne od  6.30  do zakończenia zawodów w Inowrocławiu na placu 
przed Halą Widowiskowo – Sportową  przy al. Niepodległości 4, tel.52 3555 363, gdzie nastąpi odprawa 
i weryfikacja uczestników. Biuro zawodów będzie czynne również od  7.00  do 10.00  przy  Mysiej Wieży 
w Kruszwicy.

IV. TERMIN      I      MIEJSCE:    
14 MAJA  2011 r.  godzina  10.00 – START: Mysia Wieża  (Kruszwica), META: plac przed Halą Widowiskowo – 
Sportową al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu. Pomiar czasu w systemie DAG (chip) – oficjalnym czasem jest czas 
brutto.

V.     TRASA:     
Zróżnicowana: asfalt – 80% , utwardzone drogi gruntowe – 20%. Trasa oznaczona co 1 km poziomymi znakami. Trasę 
będą zabezpieczać: Policja, Straż Miejska, i Straż Pożarna. Trasa posiada atest PZLA. Organizator zapewnia opiekę 
medyczną podczas zawodów. Limit czasu  3 godziny od momentu startu. Punkty odżywiania i odświeżania będą 
na całej trasie co 5 km.

VI .UCZESTNICTWO:
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego 
o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu półmaratońskim lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. 
w sprawie  szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz. U. Nr 
101 poz. 1095). Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy,  którzy ukończą 18 lat do dnia  14 maja br. włącznie.

VII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia  do udziału w zawodach należy przesyłać (na załączonych drukach zgłoszeniowych) do dnia    10.05.2011 r  . 
na adres organizatora: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji   al. Niepodległości 4, 88 – 100 Inowrocław Tel.  052  3555 350 ,  Fax.  052  3555 366.
W przypadku zgłoszeń przez internet bieg@biegpiastowski.pl  podpisy  zostaną uzupełnione podczas 
weryfikacji w Biurze Zawodów: Inowrocław al. Niepodległości 4. Lista zawodników zostanie zamknięta  na 30 min 
przed startem w Kruszwicy. 
Opłata startowa: 
- przy zgłoszeniach do 10.05.2011 r.  opłata startowa wynosi 20,00 zł brutto,
- przy zgłoszeniach w dniu imprezy to jest 14.05.2011 r. wynosi 50,00 zł brutto, 
Za  zgłoszenie  uważa  się  dostarczenie  wypełnionego  przez  uczestnika 
formularza  zgłoszenia  i  wpływ  opłaty  startowej  na  konto  organizatora 
PKO  BP  S.A  O/Inowrocław  13  1020  1505  0000  0102  0076  6840.   wraz  z  dopiskiem 
„IV  Bieg  Piastowski  –  opłata  startowa”  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  osoby  startującej. 
Opłata  raz  uiszczona  nie  podlega  zwrotowi.  Tym  samym  zgłaszający  uznaje,  że  zapoznał  się  z  regulaminem 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
półmaratonu.
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VIII. KLASYFIKACJA: 
Prowadzona  będzie następująca klasyfikacja;

1. Dla mężczyzn w następujących  kategoriach wiekowych: M 18 (18 -  29 lat), M 30 (30 – 39 lat),  
M 40 (40 – 49 lat),   M 50 (50 – 59 lat),   M 60 (60 – 69 lat), M 70 ( powyżej 70 lat).

2. Dla kobiet w następujących  kategoriach wiekowych: K 18 (18 -  29 lat), K 30 (30 – 39 lat),  
K 40 (40 – 49 lat),   K 50 (50 – 59 lat), K 60 (60 – 69 lat), K 70 (powyżej 70 lat).

3. Dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim – typ I.

4. Dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach z napędem pośrednim (łańcuchowym) – typ II.

5. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.

IX. NAGRODY:     

1. Mężczyźni:  klasyfikacja  generalna  za miejsca  od I  do  VI  nagrody pieniężne: I  m 5000,00  zł.  II  m 3500,00 zł. 
III m 2000,00 zł. IV m 1500,00 zł. V m 1300,00 zł. VI m 1000,00 zł.

2. Kobiety: klasyfikacja generalna  za miejsca od I do VI nagrody pieniężne:  I m 5000,00 zł. II m 3500,00 zł. 
III m 2000,00 zł.  IV m 1500,00 zł. V m 1300,00 zł. VI m 1000,00 zł.

3. Mężczyźni: klasyfikacja generalna na wózkach typu I nagrody pieniężne:   I m 2000,00 zł. II m 1500,00 zł. 
III m 1000,00 zł.  IV m 800,00 zł. V m 600,00 zł. VI m 400,00 zł.

4. Kobiety:  klasyfikacja  generalna na  wózkach  typu  I  nagrody  pieniężne:  I  m  2000,00  zł.  II  m  1500,00  zł. 
III m 1000,00 zł.  IV m 800,00 zł. V m 600,00 zł. VI m 400,00 zł.

5. Mężczyźni: klasyfikacja generalna na wózkach typu II nagrody pieniężne:   I m 2000,00 zł. II m 1500,00 zł. 
III m 1000,00 zł.  IV m 800,00 zł. V m 600,00 zł. VI m 400,00 zł.

6. Kobiety:  klasyfikacja  generalna na  wózkach  typu  II  nagrody  pieniężne:  I  m  2000,00  zł.  II  m  1500,00  zł. 
III m 1000,00 zł.  IV m 800,00 zł. V m 600,00 zł. VI m 400,00 zł.

W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca od I do VI nagrody pieniężne: I miejsce – 1000,00 zł., II miejsce 
– 500,00 zł., III miejsce – 300,00 zł., IV miejsce 200,00 zł., V miejsce – 150,00 zł., VI miejsce – 100,00 zł, miejsca 
od VII do  X – nagrody rzeczowe (wartości około 50,00 zł). W przypadku, gdy w danej kategorii startuje tylko jedna 
osoba, nagroda finansowa nie zostanie przyznana. W przypadku gdy w danej kategorii wystartuje mniej niż 6 osób 
nagrody zostaną pomniejszone o 50%.

7. Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach  wiekowych.

8. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplom, medal i koszulkę.

9. Organizatorzy przewidują również:

1)puchar dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegu,
2)puchar dla najlepszego zawodnika zagranicznego,
3)puchar dla najlepszego zawodnika z Inowrocławia,
4)upominki niespodzianki.

10. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane gotówką po zakończeniu imprezy.

11. Wszystkie nagrody w regulaminie stanowią wartość netto, po potrąceniu podatku wcześniej przez OSiR zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

12. Wśród uczestników IV Biegu Piastowskiego będzie przeprowadzone losowanie  wanny prostokątnej o wymiarze 
75x170  cm  z  systemem  hydromasażu  ufundowaną  przez  firmę  SANPLAST.  Zawodnicy,  którzy  wystartują 
w IV Biegu Piastowskim, po przybyciu na metę i wrzuceniu swoich numerów startowych do urny  biorą udział  
w losowaniu. Losowania dokona przedstawiciel fundatora nagrody. Zwycięzca losowania przed odebraniem nagrody 
jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku od nagrody. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, jako 



płatnik pobierze od zwycięzcy losowania zryczałtowany podatek dochodowych  (art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 41 ust.  
4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

X .UWAGI ORGANIZATORÓW:

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godzinie 9.00 w Kruszwicy (Mysia Wieża).

3. Organizator zapewnia  przejazd autokarami do Kruszwicy z Inowrocławia, wyjazd z Inowrocławia  przy 
al. Niepodległości 4, o godz. 8.00.

4. Organizator  wykorzysta  dokumentację  zawodów  w  materiałach  reklamowych  biegu  (komunikat 
końcowy,  plakat, informacje prasowe ).

5. Informacje  o  zawodach  będą  umieszczone  na  stronie  internetowej  biegu  www.biegpiastowski.pl, 
w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

6. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.

7. Przyjazd i pobyt  zawodników na koszt własny.

8. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają sędziowie PZLA i organizatorzy biegu.

9. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

10. Sprawy  bezpieczeństwa  zawodników  i  porządku  publicznego  w  trakcie  zawodów  sportowych 
zabezpieczają służby medyczne, Policja i Straż Miejska.

11. Zobowiązuje  się  wszystkich  uczestników  biegu  do  bezwzględnego  przestrzegania  postanowień 
regulaminu, uwag organizatora i decyzji sędziów.

12. Po zakończeniu imprezy na placu przed Halą Widowiskowo – Sportową odbędzie się wręczenie nagród,

13. Organizator  zapewnia ubezpieczenie OC oraz NW  uczestników biegu.

14. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

XI POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

2. Podczas  biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem  przymocowane do koszulek 
sportowych na piersiach oraz na plecach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości.

3. Szatnie  będą  znajdowały  się  w pobliżu  mety  półmaratonu  –  wejście  główne  do  Hali  Widowiskowo  – 
Sportowej.  Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki do godziny 8:30. Wydawanie worków odbywać  
się  będzie  za  okazaniem żetonu  z  numerkiem.  Zagubienie  żetonu  przez  zawodnika  zwalnia  organizatora 
od  odpowiedzialności  za  pobranie  worka  przez  inną  osobę.  Za  rzeczy  nie  oddane  do  szatni  organizator 
nie odpowiada.

4. Przebiegnięcie Mety poza wyznaczonym punktem pomiaru czasu będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją 
zawodnika.

5. Organizatorzy ufundują najbardziej charakterystycznemu kibicowi oraz najlepszej grupie dopingującej 
na mecie wartościową nagrodę, którą otrzymają w dniu imprezy. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

Aktualizacja na dzień  9 maja 2011 r.
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