
 

REGULAMIN 

„BIEG WITOSŁAWY” 

„WITOSŁAWA LAUF” 

 

I. CEL 

 

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy 

aktywności fizycznej. 

Promocja gminy Sława, lokalnej infrastruktury turystycznej oraz Pojezierza 

Sławskiego  

 

II. ORGANIZATOR 

 

Gmina Sława 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie  

pod patronatem Burmistrza Sławy 

 

III TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Bieg odbywa się z okazji obchodów święta miasta Sława „Lato bez Granic 

2019” w dniu 3 sierpnia. 2019 - Bieg finansowany ze środków Unii Europejskiej 

-  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu 

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach 

projektu: 

Integracja bez granic - Sława 2019/  Integration ohne Grenzen – Sława 2019. 

2. Biuro zawodów na ul. Nowy Rynek w Sławie (k. fontanny) 7.30 do 9.00. Start 

biegu znajduje się na Nowym Rynku, metę również usytuowano na Nowym 

Rynku w Sławie. 



 

3. Trasa będzie wiodła po terenie Parku Miejskiego: nawierzchnia gruntowa 

(około 80%) oraz nawierzchni utwardzonej-asfalt, kostka brukowa (ok 20%). 

4. Parking znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły 

(dawnego gimnazjum)  przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16. 

IV. TRASA I DYSTANS 

1. Bieg na dystansie około 10 km (2 pętle), start biegu godzina 9.00. 

2. Trasa będzie oznaczona co kilometr oraz strzałkami kierunkowymi 

(dodatkowo bieg będą  prowadzili piloci na rowerach). 

3. Na trasie na ok 5 km. Będzie dodatkowy punk z wodą. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która do dnia 03.08.2019r. 

ukończy 18 lat. 

2. W biegach mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 17 lat jeśli otrzymają zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). 

Biegacze w wieku 16 – 17 lat  sklasyfikowani zostaną w kategorii K lub M. 

3. Warunkiem udziału w biegach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie 

własnoręcznie podpisanego oświadczenia (druk dostępy w biurze zawodów 

podczas weryfikacji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność. Bieg jest  

ubezpieczony. 

4. Wszyscy zawodnicy  w dniu biegu muszą poddać się weryfikacji w godzinach 

od 7:30 do godziny 8:50. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać 

dokument tożsamości ze zdjęciem, celem kontroli daty urodzenia. 

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane przez Maratończyk 

Pomiar Czasu.  

6.Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie zawodów  

po wyznaczonej przez organizatora trasie. 

7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz służb porządkowych i osób 

odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg imprezy. 



 

8. Zawodnicy są informowani o przetwarzaniu i przechowywaniu przez 

organizatora ich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji 

oraz wyrażają zgodę  na wykorzystanie ich utrwalonego wizerunku  

w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych z cyklem imprez 

biegowych w Sławie. 

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje 

dyskwalifikację zawodnika. 

10. Limit czasu biegu na 10 km wynosi 100 min. Powyżej limitu zawodnicy nie 

będą klasyfikowani. 

11. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców około godziny 10:00  

na Nowym Rynku w Sławie. 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Wprowadza się limit uczestników 88 osób + 12 osób do wykorzystania 

przez organizatorów.  

2. Zgłoszenia elektroniczne należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz 

zgłoszeniowy na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl  

3. Zapisy trwają od dnia 10 lipca 2019 r do dnia 28 lipca 2019 r. do godziny 

23:59. 

4. Bieg bez opłaty startowej finansowany ze środków  Unii Europejskiej -  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu 

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach 

projektu: „Integracja bez granic – Sława 2019”/ Integration ohne Grenzen 

– Sława 2019,  Gminę Sława oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku  

w Sławie. 

5. W ramach biegu uczestnicy otrzymają pakiet startowy. 

 

VII. KLASYFIKACJA i NAGRODY  

Zawodnicy którzy ukończą bieg zostaną sklasyfikowani indywidualnie 

(zgodnie z uzyskanym czasem) w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl%2F&h=ATO28XqtGAs1G7vJ-YnpWZ8-43TXuIbGhgqJKZGoL9qp08sprgIj3NGnbVuR7ORAEwe2bnwHIoCVRkO7B6J_j_6ZoKQpyuSlXYr9xbwhLAdWlJxJTCWwFmSuOUk-XxIKU6vKeWhhfBLVozY


 

1. Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet 10 km – puchary. 

2. Miejsca od 1 do 3 w kategorii mężczyzn 10 km – puchary 

3. Miejsca od 1 do 3 w kategorii Niemcy 10 km – puchary 

 

VIII. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zapewnia na trasie biegu pierwszą pomoc w nagłych 

wypadkach (Karetka z lekarzem i ratownikiem medycznym). 

3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do 

koszulki z przodu na klatce piersiowej. 

4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do 

opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz powiadomienia o tym fakcie 

organizatorów. 

5. Uczestników biegu obowiązuje sportowy ubiór i obuwie sportowe 

adekwatne do danej dyscypliny. 

6. Uczestników na trasie obowiązuje zachowanie kultury osobistej oraz zasad 

fair-play. Czyli w przypadku dublowania zawodnik wolniejszy trzyma się 

prawej strony pozwalając swobodnie się wyprzedzić szybszemu. Przy mijaniu 

się zawodników biegnących w różnych kierunkach również staramy się biec 

prawą stroną, aby nie było kolizji i niepotrzebnych kłótni. Nie biegniemy 

również „rządkiem” blokując całą szerokość trasy. Zastosowanie się do tych 

reguł pozwoli swobodnie i bezpiecznie przeprowadzić bieg. 

7. Organizator biegu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem danych osobowych będzie Burmistrz Sławy, z siedzibą przy 

ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława. Gromadzone dane będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji weryfikacji uczestników biegu. 



 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o której 

poinformuje wszystkich uczestników w wybrany przez siebie sposób (droga 

elektroniczna lub komunikat) wywieszony w biurze zawodów. 

10. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

11. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora. 

12. Zawodnik z chwilą pobrania pakietu startowego i podpisania 

oświadczenia to akceptuje zapoznanie się z regulaminem oraz wyraża zgodę 

na upublicznienie swojego wizerunku w mediach (filmy, zdjęcia i wypowiedzi). 

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez 

uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany. 

14. Protesty rozstrzyga Sędzia Główny Biegu - decyzje sędziego  

są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin, można  

je składać do 30 min. po zakończeniu biegu. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt : 

- adrian.rolla@slawa.pl 

- Koordynator Biegu Adrian Rolla 603-847-234 
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