
REGULAMIN 
XIX LEŚNEGO BIEGU KOLEJARSKIEGO 

BYDGOSZCZ - WZGÓRZE WOLNOŚCI 
STADION ZM TKKF im. EUGENIUSZA POŁTYNA 

22 listopada (sobota) 2014r. 
 

1. Cel imprezy: 
- popularyzacja masowej kultury fizycznej, 
- Obchody „Święta Kolejarza” przeddzień imienin Św. Katarzyny Aleksandyjskiej patronki kolejarzy, 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników ze środowiska kolejarskiego, 
 
2. Organizatorzy: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Departament Edukacji, Sportu i 
Turystyki w Toruniu, 
- Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie, 
- Urząd Miasta Bydgoszcz, 
- Ognisko TKKF Kolejarz Bydgoszcz, 
- Zakłady Pracy PKP, Związki Zawodowe i Zaprzyjaźnieni Sponsorzy. 
 
3. Termin i miejsce: 
22 listopada (sobota) 2014r. - godz. 12.00  
- Start biegu, stadion Zarządu Miejskiego TKKF im. Eugeniusza Połtyna w Bydgoszczy przy ul. 
Słowiańskiej 7. 
 
4. Dystans i trasa biegu: 
- dystans około 5 km, start i meta na bieżni stadionu przy budynku Zarządu Miejskiego TKKF im. 
Eugeniusza Połtyna w Bydgoszczy. 
- trasa cztery pętle  : 2 pętle (okrążenia na bieżni stadionu 800m )  plus 2 pętle duże 2100 m z 
wbiegnięciem na stadion, 
- nawierzchnia trasy : bieżnia stadionu ,przełaj, dukty leśne i parkowe,  
 
5. Warunki uczestnictwa: 
- bieg ma charakter otwarty  
- prawo udziału w biegu mają kobiety i mężczyźni - rocznik 1998 i starsi, 
- zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, 
- zapisy do biegu tyko w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zapisów  
- górny limit uczestników biegu 200 osób, 
- udział w biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, : wypełnią formularz 
rejestracyjny, oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność wraz z klauzulą o 
przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora, dokonają opłatę startową (wpisowe) , 
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania, pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
 
6. Zgłoszenia: 
- tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeń elektronicznych, 
- elektroniczne zapisy będą przyjmowane TYLKO do dnia 18-11-2014), 
- górny limit uczestników biegu 200 zawodników, 
 
7. Wpisowe: 
- opłata wpisowego wynosi 15,00 zł. , 
- opłata wnoszona w biurze zawodów w dniu zawodów, 
- z opłaty zwolnieni są uczestnicy wszystkich dotychczasowych 18- tu głównych biegów Kolejarskich , 
 
8. Klasyfikacje biegu :  
 indywidualna 
- generalna kobiet i mężczyzn, 
- kategorie wiekowa kobiet i mężczyzn, (decyduje rocznik): A: 16-19 lat, B: 20-29 lat, C: 30-39 lat, D: 
40-49 lat, E: 50-59 lat, F: 60-69 lat, G: 70 lat i starsi. 
- kategoria kobiet i mężczyzn „Najlepszy  Kolejarz” , (czynny, aktualnie zatrudniony 
pracowników PKP posiadających aktualną legitymację pracowniczą PKP), 
 
 



zespołowa 
- klasyfikacja o miano najlepszego zespołu pośród zawodników i zawodniczek zrzeszonych w TKKF, 
LZS i Klubach Sportowych (zarejestrowanych i mających moc prawną) posiadających aktualną 
legitymację członkowską.  
- czterech najlepszych członków drużyny-zespołu (mogą być drużyny mieszane kobiet i mężczyzn ) w/g 
klucza: I miejsce - 1 pkt, II miejsce - 2 pkt, itp., wygrywa zespół posiadający najmniejszą ilość punktów,  
 
9. Nagrody: 
- (rzeczowe) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn I – III  
- (rzeczowe) kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn I – III 
- (rzeczowe) klasyfikacja „Najlepszy  Kolejarz” kobiet i mężczyzn I – III 
- (puchary) klasyfikacja zespołowa  I-VI 
nagrody indywidualne nie są dublowane  za wyjątkiem klasyfikacji „Najlepszy  Kolejarz”  
 
11. Sprawy finansowe: 
- wpisowe pokrywają uczestnicy, względnie jednostki delegujące, organizatorzy pokrywają wszelkie 
koszty organizacyjne. 
 
12. Dojazd: 
- od dworca PKP Bydgoszcz Gł. autobusem miejskim nr 61 do końca lub 79 - przystanek koło Kościoła 
na ulicy Wojska Polskiego (Wzgórze Wolności). 
 
13. Biuro zawodów  : 

czynny w dniu 22.11.2014r. od godz. 10.00 do 11.30 na Stadionie Zarządu 
Miejskiego TKKF im. Eugeniusza Połtyna w Bydgoszczy ul. Słowiańska 7. 

planowane zakończenie i wręczenie nagród od godziny 13.00. 
 
14. Szatnie i natryski: 
- zabezpieczone w budynku parterowym na Stadionie Zarządu Miejskiego TKKF 
im. Eugeniusza Połtyna w Bydgoszczy ul. Słowiańska 7. 
 
15. Biegi zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA, pomiar czasu oraz okrążeń 
realizowany przez elektroniczny system chip. 
 
16. Działacze ogniska „TKKF Kolejarz” Bydgoszcz i Współorganizatorzy z prawdziwą 
przyjemnością i staropolską gościnnością serdecznie zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w biegach, życząc jego uczestnikom dużo przyjemności, satysfakcji 
i zadowolenia, osiągnięcia dobrych wyników w rywalizacji sportowej oraz wywiezienia 
z Parku Leśnego - Wzgórza Wolności w Bydgoszczy najwspanialszych wrażeń i wspomnień tym 
bardziej w przeddzień przypadającego „Święta Kolejarza”. 
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
POZOSTAJEMY ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM 
ORGANIZATORZY 
 
Kontakt :  785475543 
 
 
 

Dotychczasowi zwycięzcy biegu głównego 
Rok Kobiety Mężczyźni 

 
 

       Rok       Kobiety                       Mężczyźni       
 
1.   1993       Kuta Krystyna ,            Pałczyński Wiesław 
2.   1994       Kuta Krystyna              Więckowski Wojciech 
3.   1995       Kuta Krystyna              Kruczkowski Dariusz 
4.   1996       Kuta Krystyna              Maczyński Grzegorz 



5.   1997       Bober Elżbieta             Pałczyński Wiesław 
6.   1998       Kuta Krystyna              Maczyński Grzegorz 
7.   2000       Kuta Krystyna              Biegała Leszek 
8.   2001       Kuta Krystyna             Jaroszewski Marek 
9.   2002       Ludwikowska Emilia    Wojtas Marek 
10. 2003       Ligaj Lucyna                Wojtas Marek 
11. 2004       Ligaj Lucyna                Ochal Paweł 
12. 2005       Pawłowska Dorota      Ochal Paweł 
13. 2006       Pawłowska Dorota      Wojtas Marek 
14. 2007       Szenk Marta                Wojtas Marek 
15. 2008       Ligaj Lucyna                Kąpiński Sławomir 
16. 2009       Szenk Marta                Matuła Adam 
17. 2010       Szenk Marta                Sieracki Kamil 
-     2011       ------------------------------------------------- 
18. 2012       Werner Katarzyna       Werner Piotr 
-     2013       ------------------------------------------------- 
19. 2014       ?                                  ? 
 
 
 
 


