
R E G U L A M I N 

XXXV MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO 

IM. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO 

TRZCIANKA, 24 września 2017r. 

• I . Cel 

1. Uczczenie pamięci słynnego biegacza z terenu Gminy Trzcianka  Tadeusza Zielińskiego 

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej. 

3. Rywalizacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Integracja społeczności sportowej. 

5. Promocja Miasta i Gminy Trzcianka oraz Powiatu Czarnowsko-Trzcianeckiego. 

• II. Organizator 

1. Urząd Miejski Trzcianki 

2. Starostwo Powiatowe - Młodzieżowy Dom Kultury - Hala Sportowo-Widowiskowa   

tel.067 2166900 

dyrektor biegu   - Krzysztof Oświecimski -  tel. 509662656 

sędzia główny zawodów  - Arkadiusz Popczuk -  tel. 503126171 

• III. Termin i miejsce 

1.  24 września 2017r. (niedziela)   

2.  Bieg główny godz. 11.00    , start -  ul. Żeromskiego na wysokości banku i parkingu Hali , 

meta -  w miejscu startu. 

3. Biegi młodzieżowe 23.09.2017r. godz. 11.00, od ul. Mickiewicza i Prostej do mety   

• IV. Trasa biegu 

1. Trasa płaska ulicami miasta 1 pętla,  oznaczone co kilometr oznaczeniami pionowymi w 

kierunku nad jezioro Logo i po nawrocie powrót. 

2. Posiada atest PZLA. 

3. Na trasie znajduje się punkt z napojami na 6km. 

• V. Pomiar czasu 

1. W XXXV Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. Tadeusza Zielińskiego pomiar czasu i 

ustalenie kolejności będzie dokonywać firma STS Timing za pomocą systemu chipów 

zamocowanych w numerach startowych lub w obuwiu. 

2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem, jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 

4. Dodatkowy pomiar czasu na nawrocie biegu. 



• VI. Nagrody i świadczenia dla zawodników 

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów 

pakiet startowy, rzeczy osobiste można spakować i przekazać do depozytu w hali. 

2. Odbiór pakietu startowego tylko z numerem startowym lub dowodem tożsamości. 

3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal pamiątkowy. 

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. 

5. Nagrody Specjalne ( najstarszy uczestnik biegu Zielińskiego, 3 pierwsze miejsca z 

Trzcianki w kategorii mężczyzn i kobiet) - w gestii organizatora, informacja w terminie 14 dni 

przed biegiem. 

6. Zgłoszenia do biegów młodzieżowych będą odbywać się w dniu 23.09.2017r. w biurze 

zawodów. 

 7. Dodatkowo do dnia 08.09.2017r. można zamówić koszulkę okolicznościową 

(techniczną) z logo biegu i imieniem w cenie 30 zł. 

 Należy wpisać przy wpłacie rozmiar S, M, L, XL, XXL 

8. Nagrody w biegu głównym   Kobiety/ Mężczyźni: 

I m-ce 900zł 
  

II m-ce  600 zł 
  

III m-ce 400 zł 
  

IV m-ce    250 zł 
  

V m-ce    200 zł 
  

VI m-ce    100 zł 
  

 VII m-ce    100 zł 
  

 VIII m-ce  100 zł 
  

IX m-ce           100 zł 
  

X m-ce           100 zł   
  

 

9. Nagrody w kategoriach wiekowych: 

I miejsce             150 zł    

II miejsce            120 zł 

III miejsce           100 zł 

10). Kategorie wiekowe: 



   KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

  18 – 29 lat   18 – 29 lat 

  30 – 39 lat   30 – 39 lat 

  40 – 49 lat   40 – 49 lat 

  50 – 59 lat   50 – 59 lat 

  60 – 69 lat   60 – 69 lat 

  70 lat i starsze   70 lat i starsi 

 

11. Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej , nie będą 

nagrodzeni w kategoriach wiekowych. 

12. Nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych. 

13. Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 

1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

14. Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz 

informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. 

15. Zawodnik nie posiadający tych dokumentów nie otrzyma nagrody do czasu 

przedstawienia niezbędnych informacji. 

 

• VII.  Zgłoszenia do biegu 

1. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do dnia 14 września 2017r.                     do 

godz. 24:00 na stronie www.trzciankabiega.pl,                   wtedy 

zawodnik otrzyma numer imienny. 

2. Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych upływa 21.09.2017r. godz.24.00                       

Nie będzie można dokonać zgłoszenia elektronicznego od 22.09.2017r. lub wyczerpaniu 

limitu. Organizator wprowadza limit do 1000 uczestników. 

 3. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej 

na koncie organizatora. W dniu zawodów opłata startowa pakietu podstawowego wynosić 

będzie 70 zł. Zapisy w dniu zawodów do godziny 10.30 

•  VIII. Wpisowe 

1.      40 zł od uczestnika do dnia 08.09.2017 

2.      55 zł od uczestnika od dnia09.09.2017 do dnia 22.09.2017 godz.24.00 

3.      23.09.2017 i w dniu zawodów 70 zł 

 

4.  Wpłat prosimy dokonywać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na konto: 

http://www.trzciankabiega.pl/


Bank Spółdzielczy Czarnków o/ Trzcianka: 41895100095500019820000010                          

w tytule przelewu bankowego należy wpisać:" MDK  -  XXXV Bieg Zielińskiego oraz imię i 

nazwisko uczestnika oraz miejscowość z której pochodzi zawodnik".  

Opłaty można dokonywać także bezpośrednio w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Trzciance  w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 23.09.2017r. 

5.  Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi 

fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie. 

6. Faktura VAT zostanie wystawiona na podmiot/osobę wpłacającą. 

7. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

8. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów. 

9. Biuro zawodów: Hala Sportowo-Widowiskowa 

     w dniu biegu czynne od 8.00 – 10.30. 

10. Szatnie, toalety, prysznice, depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w Hali. 

• IX. Uczestnictwo 

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 lat             

( wymagana zgoda rodziców do 18 roku życia) i zweryfikowali swoje dane w biurze 

zawodów. 

3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

4. Każdy zawodnik, który zamierza z niezależnych przyczyn zakończyć bieg informuje lub 

sygnalizuje o tym służby znajdujące się na trasie biegu, bieg zabezpieczony jest służbami 

medycznymi, które stosują odpowiednie procedury i działania dlatego też należy 

sygnalizować swoją niedyspozycję w celu zachowania bezpieczeństwa. 

5. W przypadku przerwania biegu lub zejścia z trasy odpowiedzialne służby decydują o 

ewentualnym udziale zawodnika w biegu. 

6. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy 

mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu. 

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 

8. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

• X.  Postanowienia końcowe 

1. Wyniki biegu dostępne będą dla tych, którzy na arkuszu zgłoszeniowym podadzą numer 

komórkowy – sms po zakończeniu biegu. 

2.  Dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.trzciankabiega.pl  oraz na 

http://www.trzciankabiega.pl/


tablicy ogłoszeń. 

3.  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 

5. Protesty Biuro Organizacyjne Biegu przyjmuje w formie pisemnej do 1 godziny po Biegu 

za opłatą 100 zł. Zwrot wpłaty nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. 

Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wystawienia różnego rodzaju stoisk podczas 

Biegu. 

Zarejestruj już dzisiaj swój udział w XXXV Biegu ulicznym im. T.  Zielińskiego 2017. 

 

 


