
   REGULAMIN !!! 

Organizator: 

 

Ryszard Machlowski, Roman Piątek przy pomocy KKB Dystans 

TERMIN 

NIEDZIELA 04 Czerwca2017 Start godzina 9.30  Bulwar ul Wioślarska koło 

Stacji CPN  to jest miejsce zbiórki 

 

  Drugi bieg z cyklu z Lajkonikiem wzdłuż Wisły w formule Biegu 

koleżeńskiego  jak również  zorganizowany trening sportowy 

 

Idea zawodów : 

- zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu 

- zaliczenie dystansu i dopisanie do statystyk startów 

- popularyzacja idei biegania i nie tylko  

- spotkania z przyjaciółmi 

- poprzez trening wyrobienie psychiki biegacza 

 

Trasa  będzie prowadzić wałami  wiślanymi ze startem na Bulwarach w okolicy  

schroniska dla zwierząt  

Opis trasy 

Trasa będzie oznaczona  czarnymi strzałkami, choć tak naprawdę to bardzo 

prosta trasa  prowadzi alejką wzdłuż Wisły w stronę wodociągów za nimi 

biegniemy na bulwar w kierunku żółtego mostu przy autostradzie i przebiegamy 

nim na drugą stronę Wisły kierując się na tor kajakowy w Tyńcu i  od razu 

skręcamy w lewo   by wbiec na wał  wiślany  którym będziemy zmierzać do 

mety w Bodzowie  ul Widłakowa koło krzyża 

Trasa liczy 10km.  

Na mecie czeka  na Was pierwszy element  składanego medalu   

 

*Pomiar czasu będzie ręczny za pomocą stopera. Również każdy będzie mógł 

zmierzyć sobie czas i dystans i zapisać na liście u sędziego.  Należy pamiętać o 

koleżeńskiej formule biegu polegającej  na wzajemnym zaufaniu  

 

Decyzje sędziego zostają uznane za ostateczne. 

 

Limit czasu –  2 godziny - ale i tak czekamy aż  każdy ukończy w końcu to 

formuła  towarzyska i koleżeńska  

 *opłata startowa –15zł  za jeden bieg  

płatna na miejscu w biurze  lub na konto  

Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe organizatora.  



Roman Piątek 

BANK POCZTOWY 

Nr konta    80 1320 1537 1701 3541 3000 0001 

Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia 

 

*biuro zawodów czynne od 8.00 do 9.15 miejscu startu                                                 

zapisy można również kierować  na e-mail:  isoplus@onet.eu 

jak i na stronie www.dystans.krakow.pl  
*Przewidziany jeden punkt żywnościowy  „będzie usytuowany w okolicy mety 

  

Organizacyjnie tak jak w formule towarzyskiej, na stole znajdzie się : 

m.in.  ciasto, owoce, słodycze napoje i ciepła kawa i herbata    

 

 

- KLASYFIKACJA 

-  generalna kobiet, mężczyzn,  

 

Nagrody  

 Zwycięzcy otrzymają puchary  

 Za 2 i 3 miejsca  medale  

może być i coś więcej                                                            

  mogą również być niespodzianki  

Postanowienia końcowy 

1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do 

koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. 

2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu. 

            Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

3. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani. 

4. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i 

wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

       a.    organizator  nie zapewnia opieki medycznej. W razie  

nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do 

organizatorów 

       b.    Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o 

których                                                                                                                                                         

poinformuje przed  rozpoczęciem biegu. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po 

zasięgnięciu opinii sędziego zawodów. 

mailto:isoplus@onet.eu
http://www.dystans.krakow.pl/


6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.  

7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące rozstrzyga Sędzia Główny, jego 

decyzje są ostateczne i niepodważalne. 

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym 

śmierci. 

 Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że 

uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego 

się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to 

ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik 

zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania 

Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów poprzez okazanie dowodu tożsamości  

1. Uczestnikami wyżej wymienionym treningu-biegu  itp. Mogą być osoby 

które do dnia 04.06.2017 ukończyli 18-lat                                                                              

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE                                                  

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku 
w materiałach dot. Zawodów, tj. w 

       szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych 
Zawodów. 
       Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w             zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów. 
 

      *ORGANIZATOR BIEGU  ZAPEWNI DOBRĄ ZABAWĘ I RELAKS 

NUMERY STARTOWE I AGRAFKI ORAZ  DUŻO PROSTYCH 

ODCINKÓW TRASY  Z LEWEJ PRAWEJ STRONY WISŁY Z 

MNÓSTWEM  PIĘKNYCH WIDOKÓW   A TAKŻE NIE 

ZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ   
                                                                                

     Organizatorzy: 

                                                                                   Roman Piątek 

                                                                                 Ryszard Machlowski                                                                                                                                                                                   


