
 

 

REGULAMIN MARSZOBIEGU 
 
 
 
1. Organizator: 
 
- Stowarzyszenie Atelier Sportu 

- Gmina Olsztyn 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 

 
 
2. Termin i miejsce: 
 
7 czerwca 2020 r. (start godzina 12:00) - Błonia pod Spichlerzem w Olsztynie 
 
 
3. Cele: 
 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
 Promocja Gminy Olsztyn
 Integracja środowiska biegaczy
 Integracja społeczności lokalnej

 
 
4. Trasa: 
 

 Dystans ok. 7 km
 Nawierzchnia - dukty leśne, piach, łąka
 Na trasie będzie ustawiony punkt odżywczy z wodą

 
 
Uczestnictwo: 
 

 Start w Marszobiegu bez ograniczeń wiekowych


 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w 
biegu (poprzez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)


 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095)


 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów 

w dniu 07.06.2020 przed startem danej konkurencji


 Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 
organizatorów oraz służb porządkowych

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 Wyniki końcowe dostępne będą na stronie organizatora


 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych 



 

 

 
 

Zgłoszenia: 
 

 Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego


dostępnego na stronie 


https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/marszobieg-olsztyn--jura-tortura-2020 
 

do dnia 03.06.2020 lub w biurze w dniu wydarzenia
 Opłata startowa obowiązuje zawodników startujących w biegu powyżej 14. roku życia
 Uczestnicy do 14. roku życia muszą mieć przy sobie legitymację szkolną


 Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony 

na liście startowej
 Od zgłaszających się do dnia 03.05.2020 r. pobiera się opłatę startową w wysokości 15 zł


 Po tym terminie, jak i w dniu zawodów, od zgłaszających się pobierana jest opłata startowa w 

wysokości 30 zł. Ponadto, dla osób, które zapiszą się w dniu biegu Organizatorzy nie 
gwarantują koszulek

 
 

Program zawodów 
 

9.00 – 10.00 – Biuro zawodów - błonia pod Spichlerzem 
 

10.30 - start Jura Tortura I tura 
 

11.15 - start Jura Tortura II tura 
 

12.00 - start Marszobiegu 
 

13.15 - dekoracja Jura Tortura 
 

13.30 - dekoracja zwycięzców w Marszobiegu 
 
 
 

Klasyfikacja: 
 

- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca 1-3; 

- Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1-3: 

M16 16-19 lat K16 16-29 lat 

M20 20-29 lat K30 30-39 lat  

M30 30-39 lat K40 40-49 lat 

M40 40-49 lat K50 50 lat i więcej 

M50 50-59 lat 

M60 60-69 lat 

M70 70 lat i więcej 

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/marszobieg-olsztyn--jura-tortura-2020


 

 

 
LISTA NAGRÓD W MARSZOBIEGU: 
 

Lista nagród zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. 
 

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują numer startowy wraz z agrafkami, wodę mineralną 
na trasie i po biegu. Rozmiar koszulki należy podać w czasie zgłoszenia do biegu. Osobom, które 
zgłoszą się w dniu biegu, nie gwarantujemy otrzymania koszulki! 
 

Po biegu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg. 
 

Postanowienia końcowe: 
 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
 Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
 Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi


 Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę 

zostaną zdyskwalifikowani


 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w 
biegu decyzją organizatora

 Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych


 Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na 
własną odpowiedzialność

 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 


