
Regulamin – II Półmaraton Bielski 

I. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa  

- adres: ul. Rejonowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski 
- tel. kont. Marek Troc 500-637-278 
Strona internetowa: www.bir.org.pl   
e-mail: birowerowa@gmail.com   

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja miasta Bielska Podlaskiego jako przyjaznego dla biegaczy. 

 III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w Bielsku Podlaskim. 
2. Start Biegu nastąpi o godzinie 12:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić  się o 
godz. 11:45. 
3. Długość  trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 
kilometr. 
4. Szczegółowy przebieg trasy: START: Stadion miejski ul. Orzeszkowej, ulice: 
Strzelnicza, Obozowa, Studziwodzka, Wysockiego, Dubiażyńska, następnie drogą 
asfaltową wśród lasu do Dubiażyna i powrót tą samą trasą. META: Stadion miejski ul. 
Orzeszkowej. 

 IV. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od strzału startera.  
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety 
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

 V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE 

1. Na trasie Biegu rozstawione będą trzy punkty odżywiania w okolicach 6, 12 i 18 km. 
2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie 
któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

 VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 6 września 
2015 roku ukończą 18 lat. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie 
Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa 
się w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://zapisy.ultimasport.pl/75 

http://www.bir.org.pl/
mailto:birowerowa@gmail.com
http://zapisy.ultimasport.pl/75


Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Startowej jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Udział w Biegu mogą wziąć  tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, 
tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają Opłaty Startowej. 
4. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 31 sierpnia 2015 roku. Po tym 
terminie zgłoszenia będą moż liwe wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc. 
5. W biegu obowiązuje limit 200 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu 
numeru startowego decyduje kolejność  dokonywania opłat wpisowych. 
6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać  zweryfikowani w 
Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne: 

 6 września (niedziela) w godzinach 9.00 – 11.30 
ul. Orzeszkowej 19, 17-100 Bielsk Podlaski (stadion miejski) 

7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające 
między innymi numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu 
oraz koszulkę promocyjną. 
8. Organizator gwarantuje otrzymanie koszulki w zadeklarowanym 
rozmiarze zawodnikom, którzy dokonają rejestracji wraz z wyborem rozmiaru do dnia 
10 sierpnia 2015 r. Uczestnikom, którzy dokonają rejestracji po 10 sierpnia 
Organizator nie gwarantuje oczekiwanego rozmiaru koszulki. 
9. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy i zabezpieczonych 
pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być  prawidłowo 
zamocowany czterema agrafkami z przodu. Brak numeru podczas zawodów będzie 
skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega 
zwrotowi. 
10. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika 
w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
  
VII. KOMUNIKACJA I WIZERUNEK   
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu 
informacji dotyczących Biegu na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 
wywiadów, robienia zdjęć  i filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu na 
potrzeby promocyjne, a także moż liwość  ich wykorzystania w Internecie i 
transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo 
do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć , materiałów filmowych, wywiadów 
i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być  bezpłatnie umieszczane 
na wybranych nośnikach elektronicznych oraz w mediach: telewizji, radiu, gazetach, 
internecie na potrzeby reklamowe i promocyjne.  
 
 



VIII. KLASYFIKACJE 
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn. 
Klasyfikacje wiekowe: 

 K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 1986 – 1997) 
 K-30, M-30 (rocznik 1976-1985) 
 K-40, M-40 (rocznik 1966-1975) 
 K-50, M-50 (rocznik 1956 – 1965) 
 K-60, M-60 (rocznik 1955 i starsi) 

2. Prowadzona będzie klasyfikacja najszybszego Bielszczanina i 
Bielszczanki (mieszkańców Bielska Podlaskiego).  
3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasu brutto liczonego od momentu 
strzału startera. 
  
IX. NAGRODY 
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe. 
3. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych 
otrzymują statuetki. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do 
stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 
  
X. OPŁATY 
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. 
Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty: 

 35 zł do dnia 31 czerwca 2015 r. 
 45 zł od 1 lipca do  31 sierpnia 2015 r. 
 60 zł w Biurze Zawodów w dniach 1-6 września 2015 r. (płatność  tylko 

gotówką) 
 5 zł - mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski (weryfikacja na podstawie dokumentu 

tożsamości) – bez względu na termin zapisu. 
Limit numerów startowych wynosi 200 – o kolejności nadawania numerów startowych 
decyduje data dotarcia opłaty wpisowej. 
2. Opłatę startową należy dokonać  na konto Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa 
Rowerowa, numer konta: 87 2030 0045 1110 0000 0316 1030 BGŻ S. A., (w tytule 
przelewu proszę podać  imię i nazwisko osoby startującej oraz datę urodzenia). 
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  
4. W sytuacjach wyjątkowych (kontuzje, choroba) istnieje moż liwość  przeniesienia 
numeru startowego i opłaty startowej na inną osobę, która nie jest dotychczas 
zarejestrowanym Uczestnikiem Biegu. Przeniesienie numeru i opłaty jest moż liwe 
jedynie do 15 sierpnia 2015 r. i odbywa się poprzez zgłoszenie mailem do organizatora 
danych osoby rezygnującej z uczestnictwa oraz podaniem danych osoby, której 
przekazany zostanie numer i opłata startowa. 



XI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
W ramach opłaty startowej Uczestnik ma prawo do: 
- pakietu startowego (w tym koszulki promocyjnej), 
- pokonania atestowanej, oznaczonej co 1 km trasy półmaratonu, 
- elektronicznego pomiaru czasu za pomocą chipa, 
- sms-a na komórkę z informacją o czasie oraz miejscu w klasyfikacji open, 
- bezzwrotnego numeru startowego, 
- pamiątkowego medalu po ukończeniu biegu, 
- korzystania z szatni i natrysków, 
- korzystania z przechowalni bagażu, 
- korzystania z bufetów na trasie oraz na mecie 
- pomocy medycznej 
- uczestnictwa w integracyjnym ognisku z kiełbaskami po biegu. 
  
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć  numery startowe przymocowane 
do przedniej części koszulek sportowych.  
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.  
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 
mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play 
oraz niniejszego regulaminu. 
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. 
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 10 września 2015 
do godz. 18.00 na adres mailowy trocmar@op.pl.  
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność  i ponosi związane z 
tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, moż liwość  
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 
7. Zaleca się, aby Uczestnik posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające do 
startu w Półmaratonie.  
8.Uczestnicy podpisują własnoręcznie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do udziału w Biegu. 
9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 


