
 

  

 

Regulamin 2018 
 

1. Organizator  

• Fundacja Good Time 

• Rada Dzielnicy Gdynia Dąbrowa 

2. Termin  

17 listopada 2018 

3. Miejsce 

Dąbrowa 
Biuro zawodów – Zespół Szkół nr 14, ul. Nagietkowa 73 

4. Cel imprezy 

a) popularyzacja biegów, 
b) integracja mieszkańców Gdyni i jej dzielnic, 

5. Zapisy  

a) w biurze zawodów od 12:20, 

Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne 
przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów. 

6. Uczestnictwo 

a) w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania 
sportu wytrzymałościowego, 

b) w zawodach można wystartować w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia 
zawodnika, 

c) każdy uczestnik musi posiadać dokument (zdjęcie dokumentu) informujący o roku 
urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu 
uniemożliwia udział, 

d) warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze 
zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z 
wytyczoną trasą. 



 

  

7. Program minutowy 

12:20 – start biura zawodów dla biegu 20 min. 
13:15 – zamknięcie biura zawodów 
13:30 – START biegu 20 min. 
14:10 – dekoracja i zakończenie 

8. Dystanse i kategorie wiekowe 

Test wytrzymałościowy polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeni w ciągu 20 
min. Po upływie tego czasu zawodnik ma prawo dokończyć ostatnie okrążenie. Wówczas 
liczy się kolejność wbiegu na metę. 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA. Zawodnicy, 
którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji. 

• K/M 18-39 lat  

• K/M 40-49 lat  

• K/M 50-59 lat  

• K/M 60-69 lat  

• K/M 70-79 lat  

• K/M 80 lat i więcej  

9. Nagrody w dniu imprezy 

a) każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal na mecie, 
b) pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach z podziałem kobiety/mężczyźni 

10. Wpisowe 

Do 15.11.2018:  

• Mieszkańcy Dąbrowy – 0 pln  

• Pozostali zawodnicy – 15 pln  
W dniu zawodów:  

• Mieszkańcy Dąbrowy – 0 pln  

• Pozostali zawodnicy – 30 pln  
 
Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na poczet innego 
zawodnika.  

  



 

  

 

11. Postanowienia końcowe 

a) zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
b) organizator zapewnia w dniu imprezy ograniczoną liczbę medali, osoby które nie 

otrzymają medalu w dniu imprezy będą mogły odebrać go w późniejszym 
terminie w biurze Rady Dzielnicy, 

c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i 
za szkody wyrządzone przez uczestników, 

d) wszelkie protesty i odwołania należy składać najpóźniej do tygodnia po imprezie, 
w późniejszym terminie nie będą one brane pod uwagę, 

e) pierwsze opublikowane wyniki mają charakter nieoficjalny, po upływie tygodnia 
osiągają one status oficjalnych i wprowadzanie w nich zmian nie jest możliwe, 

f) zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony 
regulamin, 

g) zawodnik, który odebrał numer startowy wyraża zgodę na wykorzystanie 
swojego wizerunku przez organizatora do celów marketingowych zgodnie z art. 
81 ust.1 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź zm.). 

h) zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy zgadza się na 
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania 
do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a 
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, 

i) ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego 
głównego, 

j) pakiet startowy należy się tylko prawidłowo zapisanym zawodnikom, 
k) wszelkie spory rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym, 

sędziami pomocniczymi i osobami technicznymi, 
l) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

Patronat honorowy: 

• Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek 
• Polski Komitet Olimpijski 

Patronat sportowy: 

• Renata Walendziak 
• Waldemar Lisicki 
• Andrzej Magier 
• Antoni Cichończuk 



 

  

Patronat medialny: 

• Młoda Gdynia – mlodagdynia.pl 
• zKaszub Info – zkaszub.info 
• Radio Gdańsk – radiogdansk.pl 
• Maratony Polskie – maratonypolskie.pl 
• Głos Gdyni – glosgdyni.pl 

Kontakt: 

Biuro Pucharu Gdyni 
881 048 884 

pon. - pt. | 9:00 - 16:00 

http://www.mlodagdynia.pl/
http://www.zkaszub.info/
http://www.radiogdansk.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://glosgdyni.pl/pl/

