
Regulamin 

Biegu Ulicznego  

„XXXVI TRZEBIATOWSKA 10” 

Organizator: Urząd Miejski w Trzebiatowie 

Współorganizatorzy: 

INTERMARCHE „REGA TRZEBIATÓW” 

MLUKS „TRZEBIATÓW” 

Patronat Honorowy: 

Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

Anny Mieczkowskiej 

Patronat Medialny – gryfickie.info  Partner Techniczny- www.sport-time.com.pl 

1.Cel i założenia biegu. 

Popularyzacja biegania jako naturalnej formy i czynnego wypoczynku. 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Promocja Trzebiatowa. 

2. Program Szczegółowy dotyczący zawodów.  

13:45 – Oficjalne otwarcie zawodów ( Stadion ul. Sportowa 19 Trzebiatów). 

14:00 -  Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -8-9 lat – Rocznik 2006- 2007. 

14:15 - Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -10-11 lat – Rocznik 2004- 2005. 

14:30 - Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -12- 13 lat – Rocznik 2002- 2003. 

15:00 - Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -14-16 lat – Rocznik 1999- 2001. 

15:30 - Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -6-7 lat – Rocznik 2008- 2009. 

15:50- Rozpoczęcie biegu dla dzieci w kat. wiekowej -4-5 lat – Rocznik 2010- 2011. 

16:00 – Rozpoczęcie Biegu głównego w Mrzeżynie (OWK BARKUS). 

18:00 – Dekoracja Zawodników biorących udział w biegu głównym 

http://www.sport-time.com.pl/


3. Charakterystyka biegu głównego; 

A) Trasa Biegu – Posiada ATEST PZLA; 

B) dystans  biegu głównego – 10 km – trasa asfaltowa z Mrzeżyna do Trzebiatowa, później ulicami 

miasta na stadion, meta na bieżni; 

C) trasa biegu głównego będzie oznaczona kolorem żółtym (oznakowanie poziome i pionowe); 

D) na 4 km i 8 km (miejscowość Trzebusz, Nowielice) i na mecie ustawione zostaną  punkty 

odżywiania/ woda mineralna niegazowana; 

E) bieg główny odbędzie się 6 czerwca 2015 r. Start zaplanowany jest na godz. 16:00                    

z Mrzeżyna ul. Trzebiatowska- start ostry, meta na stadionie w Trzebiatowie. 

4. Pomiar czasu 

A) Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego 

zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta 

startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się 

zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji 

powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika. 

B) Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.             

W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa. 

  5.  Klasyfikacje oraz kategorie wiekowe. 

A) W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych sześciu zawodników oraz sześć 
zawodniczek 

B) Dodatkowo w klasyfikacji generalnej OPEN prowadzone będą następujące kategorie wiekowe: 
Kategorie wiekowe kobiet ;    Kategorie wiekowe mężczyzn; 

K1- do lat 19 (…- 1996)    M1- do lat 19 (…- 1996) 

K2 – 20 do 29 lat (1995 – 1986  M2 – 20 do 29 lat (1995 – 1986  

K3 – 30 do 39 lat (1985 – 1976)   M3 – 30 do 39 lat (1985 – 1976) 

K4 – 40 – 49 lat  (1975-1966)   M4 – 40 – 49 lat  (1975-1956) 

K5- 50 – 59 lat (1965- 1956)    M5 - 50 – 59 lat (1965- 1956)  

K6 – 60 -69lat i więcej (1955 - 1946)  M6 - 60-69 lat i  (1955 - 1946)  

K7- 70 lat i więcej (1945 - …)   M7 - 70 lat i więcej (1945 - …) 



C) Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców gminy Trzebiatów (kobiet i 

mężczyzn) – w powyższej klasyfikacji mogą wziąć udział osoby  posiadające stałe lub czasowe 

zameldowanie na terenie gminy Trzebiatów ( potwierdzone dowodem osobistym lub innym 

dokumentem prawnym) 

D) Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja  

„O Puchar Dowódcy 3.batalionu zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie” 

 - udział w tej klasyfikacji mogą brać zawodnicy zgłoszeni na liście przez Dowódcę 3 batalionu 

zmechanizowanego w Trzebiatowie. 

E) Klasyfikacja Drużynowa:  Zapisy w tej kategorii odbywać się będą w dniu imprezy przy biurze 

zawodów. Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić  3 zawodników/zawodniczek. Kolejność w 

klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę. 

Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w  klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą 

zostaje DRUŻYNA która uzbiera najmniejszą ilość punktów. Przykładowo: 

Drużyna A (2mężczyzn i 1 Kobieta). Jeżeli  mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn - 2,4 oraz 

kobieta miejsce Open Kobiet 2, suma ich pkt. łącznie wynosi 8 pkt. 

Drużyna B ( 3 kobiety). Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1,3,7. Suma ich pkt. Łącznie 

wynosi 11pkt. 

Zwycięzcą zostaje drużyna A. 

Biegi dzieci i młodzieży 

Miejsce :stadion w Trzebiatowie ,ulice miasta  

I – bieg – godz. 14:15 -,Roczniki 2005-2006- dł. trasy 500 m – Oznaczenie trasy kolor czerwony 

II – bieg godz.- 14:30-  Roczniki 2003 - 2004 dł. trasy -1.200 m- oznaczenie trasy kolor zielony 

III- bieg godz.– 15:00– Roczniki 2001- 2002 dł. trasy 1.500 m.– oznaczenie trasy kolor niebieski 

IV- bieg godz. – 15:30 – roczniki 1999-2000dł. trasy  2000 m. – oznaczenie trasy kolor czarny  

V- bieg godz. 16:00, roczniki 2009 i młodsi/ 5 lat i młodsi, dł. trasy 80 m. Płyta Boiska. 

VI bieg – godz. 16:10 , roczniki 2007- 2008/ 6-7 lat , dł. trasy 80 m. Płyta boiska do piłki nożnej 

Wszyscy zawodnicy musza posiadać zgodę pisemną na udział w zawodach –podpisana przez 

rodzica lub opiekuna prawnego.  



6. Zgłoszenia , opłaty i numery startowe 

A) Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:  

      www.sport-time.com.pl/zapisy-online w terminie do 2.06.2015 godz.20:00 

B) zgłoszenia w dniu zawodów do biegu głównego przyjmowane będą w Mrzeżynie/ obok 

ośrodka wczasowego Barkus/- przy wjeździe do Mrzeżyna od godz. 13:30 do godz.15:30 

C) opłata startowa do biegu głównego w terminie do 2.06.2014 wynosi 25 zł. Z opłaty zwolnieni 

są zawodnicy startujący w kategoriach K6,K7 M6.M7 ; 

D) oplata startowa w dniu zawodów wynosi 30 zł  

E) Wpłat można dokonywać na konto 

Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie ul. Rynek 1,kod 72 - 320 Trzebiatów 

nr konta. 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 

W tytule należy wpisać NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA 

 z dopiskiem 

Oplata Startowa „Trzebiatowska 10”. 

F) Wpłaty przyjmowane są do dnia 01.06.2015 r. Wpłata po tym terminie możliwa jest tylko w 

dniu zawodów – biuro zawodów  (OWK BARKUS) . Należy przy sobie posiadać dowód wpłaty 

G) numery dla uczestników biegu głównego wydawane będą na miejscu startu w Mrzeżynie 

godz. 13:30 – 15:30 ; 

H) numery startowe dla dzieci i młodzieży wydawane będą na stadionie , w biurze zawodów  od 

godz.13:00 

I) Z opłaty zwolnienie są zawodnicy z jednostek Wojskowych z Mrzeżyna i Trzebiatowa – na 

podstawie list podpisanych przez dowódców Jednostek Wojskowych 

 

 

 



7. Nagrody 

A) Za zajęcie I- VI  miejsca (kobiety i mężczyźni ) w klasyfikacji generalnej biegu głównego 

zawodnicy otrzymują puchary i nagrody pieniężne.  

I Miejsce – 700 zł 

II Miejsce – 450 zł 

III Miejsce – 350 zł 

IV Miejsce – 250 zł 

V Miejsce – 200 zł 

VI Miejsce – 150 zł 

B) W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III zawodnicy otrzymują puchary 

oraz nagrody  pieniężne.  

I Miejsce – 140 zł          II Miejsce – 80 zł             III Miejsce – 50 zł 

C) Za zajęcie I-III miejsca zawodnicy (kobiety i mężczyźni) z gminy Trzebiatów otrzymują puchary i 

nagrody pieniężne - I Miejsce – 300 zł    -II Miejsce – 200 zł - III Miejsce – 150 zł 

D) Nagrody nie dublują się - zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej nie będą 

nagradzani w klasyfikacji wiekowej (nie dotyczy klasyfikacji  na najlepszego zawodnika i 

zawodniczki z gminy Trzebiatów). 

E) Za zajęcie 1- 200 miejsca w biegu głównym medale okolicznościowe. 

F) Za zajęcie 1- 200 miejsca w biegu głównym pamiątkowe koszulki. 

G) Nagroda specjalna dla najstarszego zawodnika. 

H) W klasyfikacji drużynowej puchary za miejsca I- III 

I) W biegach dzieci i młodzieży, w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I- III 

zawodnicy otrzymują medale lub nagrody rzeczowe. 

J) Po dekoracji biegu głównego odbędzie się losowanie drobnych upominków spośród 

uczestników biegu. 



9.Harmonogram odjazdów  Autobusów na miejsce startu. 

a) Autobusy podstawione będą pod bramę stadionu według następującego harmonogramu. 

  I autobus godzina14:45 odjazd 

 II autobus godzina 15:00 odjazd 

 III autobus godzina 15:30 odjazd 

 IV autobus  godzina 15:30 odjazd. 

Za rzeczy pozostawione w autobusach organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Postanowienia Końcowe 

A) bieg odbędzie się bez względu na pogodę; 

B) zawodnicy startujący w nie swoich kategoriach wiekowych będą zdyskwalifikowani; 

C) ostateczna interpelacja regulaminu należy do organizatora. Wszystkie spory rozstrzyga 

sędzia główny, którego decyzje są  ostateczne; 

D) wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać aktualne zezwolenie lekarskie 

lub podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia przygotowanego przez organizatora lub 

(dotyczy to dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia) pisemną zgodę rodziców na udział 

w biegu; 

E) zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków prze Organizatora; 

F) organizator zapewnia opiekę lekarską, napoje chłodzące, gorący posiłek; 

Więcej informacji 

Marcin Wawiórko- dyrektor biegu 

Telefon 602 597 433 lub 669 332 017 

e- mail sport@trzebiatów.pl 

 


