
REGULAMIN   

V Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania - 10 km 

1. CELE:  
 szerzenie idei światowego pokoju i pojednania, 
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, 
 uczczenie pamięci ofiar bombardowania Wielunia w dniu 1 września 1939 r o godz. 4.40. 

 

2. ORGANIZATORZY: 
 Gmina Wieluń (www.wielun.pl) 

 Międzyszkolny Klub Sportowy Wieluń (www.mkswielun.pl) 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE: 

 Wieluń biega (FB: Wieluń BIEGA) 
 

3. TERMIN i MIEJSCE: 

25 sierpnia 2019, start o godz. 16.00 Plac Legionów, Wieluń, województwo łódzkie. 

4. TRASA: 

10 km – nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami. Trasa posiada 
Atest Trasy Biegu Ulicznego wydany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

Start/Meta: Plac Legionów 

Trasa prowadzi ulicami miasta Wielunia drogą asfaltową do miejscowości Ruda: START:  Plac 
Legionów , Królewska,  Barycz, Augustiańska, Planty, Krakowskie Przedmieście, Targowa 
Kilińskiego, pl. Jagielloński, POW, Wendta, 18-go Stycznia do Rudy;  POWRÓT: 18-Stycznia, 
Kilińskiego, Krakowski Zaułek, Krakowskie Przedmieście, Barycz,  pl. Legionów 

5. UCZESTNICTWO: 

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 25 sierpnia 2019 roku ukończą 16 lat, 
opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną 
odpowiedzialność, lub w przypadku osób niepełnoletnich przedłożą stosowne oświadczenie  
i zgodę na start podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych. 

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH: 

Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 21 sierpnia 2019 na stronie: 

http://zapisy.ultimasport.pl/515 

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy.  
W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich 
zainteresowanych i pełnego pakietu startowego. 

Rejestracja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie 
numerów startowych odbywać się będzie: 

http://www.wielun.pl/
http://www.mkswielun.pl/
https://www.facebook.com/Wielu%C5%84-BIEGA-1682189928666117/
http://zapisy.ultimasport.pl/515


 24 sierpnia 2019 w godz. od 12.00 do 16.00 (szczególnie dla mieszkańców Gminy Wieluń) 
 25 sierpnia 2019 w godz. od 10.00 do 15.30 w Biurze Zawodów, Urząd Miejski w Wieluniu,  

pl. Kazimierza Wielkiego 1, parter (wejście od ul. Krakowskie Przedmieście).  
 

7. OPŁATA STARTOWA: 

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia oraz od chęci posiadania 
pamiątkowej koszulki : 

 ·    30 zł bez koszulki, 40 zł z koszulką od 02 maja do 10 lipca 2019 r. 

 ·    40 zł bez koszulki, 55 zł z koszulką od 11 lipca do 21 sierpnia 2019 r.   

Po tym terminie opłata wynosi 50 zł bez koszulki i 65 zł z koszulką i będzie można jej dokonać 
gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy. 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty  
startowej na nr konta: 

RBS LUTUTÓW O/WIELUŃ 05 9256 0004 0720 3004 2000 0020 

z dopiskiem: imię i nazwisko, miejscowość 

Osoby, powyżej 65 roku życia i mieszkańcy Gminy Wieluń  
są zwolnieni z opłaty startowej. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie może być przeniesiona na innego 
uczestnika biegu.  

8. KLASYFIKACJE: 

 klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

 klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 
 K16 – roczniki 2003 – 1998 (1999 gdy K20) 

 K20 – roczniki 1999 -1988 

 K30 – roczniki 1989 – 1978 

 K40 – roczniki 1979 – 1968 

 K50 – roczniki 1969 – 1958 

 K60 – roczniki 1959 – 1948 

 M16 – roczniki 2003 – 1998 

 M20 – roczniki 1999 - 1988 

 M30 – roczniki 1989 – 1978 

 M40 – roczniki 1979 – 1968 

 M50 – roczniki 1969 – 1958 

 M60 – roczniki 1959 – 1948 
 najstarszy/najstarsza zawodnik/czka biegu, 
 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 klasyfikacja mieszkańców Gminy Wieluń w kategorii kobiet i mężczyzn (osoby zameldowane 

na terenie gminy Wieluń), 
 klasyfikacja drużynowa (min. 5 osób – min. 1 kobieta w drużynie męskiej lub min 1 

mężczyzna w drużynie żeńskiej). 



9. KOMUNIKAT 

Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.ultimasport.pl 
oraz w tym samym dniu na stronie www.biegpokoju.pl i www.maratonypolskie.pl. 

10. NAGRODY: 

1) Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz trzy pierwsze osoby 
w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.  

2) Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. 
Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.  

3) Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję 
medale. 

4) Organizator planuje losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg.  
5) Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na Placu Legionów w Wieluniu  

o 17.45. 
6) Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od 

podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art. 41 ust. 4 tejże ustawy. 

7) Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród 
i okazanie numeru startowego (Plac Legionów).  
 
 

11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE 

1) Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym.  
2) Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu 

linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.  
3) Na mecie możliwość sprawdzenia wyników za pomocą „Monitor CheckPoint” – dane z chipa. 
4) Ze strony www.ultimasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie 

certyfikat ukończenia. 
5) Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i owoce) na trasie w min. 4 miejscach i mecie 

oraz posiłek regeneracyjny po biegu w Miasteczku Biegacza przy ul. Podwale.  
6) Obowiązuje limit czasowy – 1 h 30 minut. 
7) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  
8) Uczestnik, który nie dobiegnie do mety do godziny 17.30 zobowiązany jest zejść z trasy  

i poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
9) Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; 

osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.  
10) Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe 

w dniu zawodów. 
11) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku  
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

12) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE Nr 119). 

13) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu  
(tj. od godz. 17.30 do 17.45). Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego. 

14) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są 
ostateczne i niepodważalne. 



15) Ze względów bezpieczeństwa w biegu głównym zabroniony jest udział osób poruszających się 
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez 
zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami 
oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

16) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku 
Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz 
materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na 
wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego 
wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach  
i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to,  
że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na 
potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych  
z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

17) Organizator zwraca uwagę uczestników biegu na możliwość niebezpieczeństw i zagrożeń 
wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem 
fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca 
przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 km oraz w ich trakcie dokonanie 
stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz 
kondycji fizycznej Uczestnika. 

18) Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu oraz iż podane dane są prawdziwe, i są znane 
przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. 

19) Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

20) Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest 
poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych 
wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy. 

21) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

 

 

 

Sędzia Główny       Organizator   Dyrektor Biegu 

 


