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Regulamin 
I  Półmaratonu Rolkarskiego o 

Puchar Wójta Gminy Ł ęczyce 2014r. 
 
 

24.V.2014 (sobota) - godz.14.00 - 21km 
„Kaszebsci Czelch 2014” 

 

Zawody wliczane do klasyfikacji Pucharu Kaszub 2014  
 
 
1. Organizatorzy półmaratonu: 
- Urząd Gminy Łęczyce. 
- Gminna Instytucja Kultury I Biblioteka w Łęczycach  z siedzibą w Strzebielinie 84-220 Strzebielino  
ul. Tuwima 4, tel./fax (+48 58) 676 16 99, email: kontakt@gik-leczyce.pl, pod kierownictwem   
Pani Dyrektor Hanny Mancewicz. 
- Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”, Pan Prezes Julian Ziółkowski - propagator  
i koordynator zawodów, tel. +48 515 390 900, 80-008 Gdańsk, ul. B.Chłopskich 39,  
email: julek1967@vp.pl. 
 
2. Cel  imprezy: 
- Promocja rolkarstwa w Polsce, 
- Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieŜy  i dorosłych, 
- Promowanie okolic nadmorskich, terenów  naleŜących do  gminy Łęczyce, 
- Zainteresowanie mieszkańców gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest rolkarstw, poprzez 
stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników, 
- Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników, 
- Integracja poszczególnych grup i warstw społecznych a w szczególności rodzin patologicznych I 
ubogich. 
 
3. Biuro półmaratonu: 
- Budynek GIKiB w Strzebielinie, 
- Biuro zawodów w Rozłazinie – 24.05.2014 (sobota) czynne od godz.12.00 - wydawanie pakietów 
startowych. 
 
4. Zapisy: 
- drogą elektroniczną poprzez stronę internetową firmy odpowiadającej za pomiar elektroniczny  
„STS TIMING” (www.sts-timing.pl). Zapisy przez Internet będą przyjmowane do dnia  23 maja 2014r. 
włącznie, 
- w dniu zawodów – biuro zawodów. 
 
5. Opłaty startowe: 
- do dnia 23 maja 2014r. - opłata wynosi 30zł, 
- w dniu zawodów - opłata wynosi 50 zł, 
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- dzieci do lat 16 – start bezpłatny - dotyczy biegów dzieci. 
Opłata startowa zostaje przeznaczona na pamiątkowy medal, koszulkę, napój, numer startowy, 
agrafki, reklamówkę oraz pokrywa koszty organizacji biegu. 
W razie sytuacji, gdy uczestnik wpłacił przelewem opłatę startową, lecz nie będzie mógł wystartować 
w zawodach, moŜe on, po uprzednim  skontaktowaniu się z organizatorem  przysłać  swego zastępcę. 
Zastępca powinien mieć pisemne oświadczenie uczestnika o jego rezygnacji  z zawodów i prośbę  
o wpisanie na listę zawodników siebie, jako jego zastępcy. Zastępca nie będzie musiał ponosić 
kosztów opłaty startowej. 
 
6. Opłaty nale Ŝy wpłaca ć na konto: 
SGB KBS 06 8350 0004 390 11585 2000 0010  
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Ł ęczycach z siedzib ą w Strzebielinie 
ul. Tuwima 4 
84-220 Strzebielino 
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata startowa, zawody rolkarskie ”. 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 
7. Dystanse i terminy: 
a). 24 maja 2014r. (sobota) – bieg dzieci w kategorii do lat 12 – start od godz. 13:30 – dystans 500 
metrów, 
b). 24 maja 2014r. (sobota) – bieg dzieci w kategorii od lat 13 do lat 16 – start od godz. 13:40 – 
dystans 1000 metrów, 
c). 24 maja 2014r. (sobota) – bieg główny - I Półmaraton  Rolkarski o Puchar Wójta Gminy Łęczyce - 
start od godz. 14:00 - dystans 21 km (maksymalny limit czasowy to 1,5 godz.). Trasa półmaratonu 
podzielona jest na 5 pętli – długość jednej pętli wynosi ok. 4,4 km, trasa jest prawostronna i  
lewoskrętna – obowiązuje prawostronny sposób poruszania się po trasie. 
Zawody zostaną rozegrane w miejscowości Rozłazino. Start i meta usytuowane zostaną na wysokości 
szkoły. 
 
8. Udział w zawodach: 
- W zawodach (dotyczy półmaratonu – dystans 21 km) moŜe wziąć udział kaŜdy, kto ukończył 16 lat  
i posiada aktualne badania lekarskie, bądź podpisze Oświadczenie o zdolno ści   
i braku przeciwwskaza ń do biegu , a takŜe zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go. Dzieci 
do 18 roku Ŝycia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach. 
 
9. Pomiar elektroniczny: 
Zapewnia firma „STS TIMING”. 
 
10. Zasady uczestnictwa: 
- Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym, 
- Wskazane są takŜe ochraniacze na ręce i nogi, 
- KaŜdy zawodnik otrzyma zwrotny „chip”, który naleŜy zamocować na nodze - max. 30 cm od podłoŜa 
- jest to konieczne do poprawnego rejestrowania osób i ich czasów przez system STS TIMING, 
- Limit czasu - czas wyłączenia odcinków trasy z ruchu kołowego – max. 1 godzina 30 minut, 
- Z uwagi, Ŝe zawodnicy jeŜdŜą po pętli (tam i z powrotem), dlatego wyprzedzani uczestnicy  winni 
trzymać się prawej strony drogi i umoŜliwić wyprzedzenie się przez nadjeŜdŜających z tyłu.  
Dla ostrzeŜenia wyprzedzanych , zawodnik ,który chce wyprzedzić moŜe stosować ostrzegawcze 
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okrzyki typu: ”UWAGA”, ”LEWA WOLNA”, ”LEWA IDZIE” lub inne – zapewni to eliminację moŜliwości 
kolizji. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostroŜność przy wyprzedzaniu i wymijaniu jadących  
z przeciwka. 
- Podczas zawodów uczestnik powinien stosować się do poleceń sędziów, osób odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo, słuŜb porządkowych, Policji, StraŜy Gminnej, StraŜy Granicznej, PoŜarnej  
i Leśnej, 
- Za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, 
- Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik musi zejść  z jezdni i zdjąć numer startowy, 
- Obowiązuje szeroko pojęte sportowe zachowanie zawodników! 
- Trasa przebiega przez miejscowość, przy ruchu zamkniętym, ale mogą się zdarzyć nagłe przypadki 
zagroŜenia Ŝycia, co wiąŜe się z wjazdem samochodu karetki pogotowia ratunkowego, straŜy 
poŜarnej, gminnej, granicznej, leśnej, Policji - zawodnicy obowiązani są udostępnić przejazd  
tym słuŜbom, 
- Ostateczna decyzja w rozwiązywaniu sporów i  interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy  
do organizatorów biegu, 
- Numer startowy powinien być przypięty  na klatce piersiowej zawodnika lub spodenkach po prawej 
lub lewej stronie uda. 
- Przewidziany limit  200-u uczestników dla biegu głównego. Limit dla dzieci wynosi  60-cioro 
zawodników w obu biegach. 
 
 
UWAGA! 
ZDARZYĆ  SIĘ MOśE PRZEJAZD SAMOCHODU POGOTOWIA RATUNKOWEGO, POLICJI , 
STRAśY POś. - ZAWODNICY MAJĄ OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ PRZEJAZD PODCZAS 
ROZGRYWANIA KONKURENCJI. 
 
 
11. Klasyfikacje: 
a). biegi dziecięce: 
- dzieci do lat 12 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 500 metrów, 
- dzieci od lat 13 do lat 16 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 1000 metrów, 
b). bieg główny: 
- klasyfikacja generalna kobiet i męŜczyzn - start wspólny. 
- klasyfikacje wiekowe kobiet i męŜczyzn: 

• 16-19 lat, 
• 20-29 lat, 
• 30-39 lat, 
• 40-49 lat, 
• 50-59 lat, 
• 60-69 lat, 
• powyŜej 70 lat. 

 
12. Nagrody: 
- biegi dziecięce: kaŜdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek i niespodzianka, 
- bieg główny: 

• kaŜdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal, 
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� w klasyfikacji generalnej miejsca od 1 do 3 - zwycięzcy otrzymują nagrody / bony towarowe  
do realizacji w sklepie internetowym www.zicoracing.com, dyplomy i kwiaty,  

� w klasyfikacjach wiekowych miejsca od 1 do 3 - zwycięzcy otrzymują dyplomy i kwiaty. 
Wręczenie nagród odbędzie się na terenie  szkoły w Rozłazinie - początek ceremonii o godz. 16.00. 
 
13. Odbiór pakietu startowego i o świadczenia zawodników: 
Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem celem 
weryfikacji danych osobowych oraz wieku.  
KaŜdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego, legitymuje się dowodem osobistym  
lub innym dokumentem ze zdjęciem, podpisuje Oświadczenie o braku przeciwwskaza ń, co do jego 
udziału w zawodach . Pakiety moŜna odbierać w dniu zawodów tj. 24 maja 2014r. - od godz. 12:00. 
KaŜdy zawodnik podpisuje równieŜ Zgod ę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika . 
Ponadto nie będzie miał roszczeń do wynagrodzeń w przypadku publikacji zdjęć, filmów, wywiadów w 
radio, TV, Internecie, gazetach i innych środkach masowego przekazu z jego udziałem. 
 
14. Ubezpieczenie: 
KaŜdy zawodnik  startujący w I Półmaratonie Rolkarskim o Puchar Wójta Gminy Łęczyce  powinien 
ubezpieczyć się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i  Odpowiedzialności 
Cywilnej (NNW i OC). 
 
15. Postanowienia ko ńcowe: 
- Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półmaratonu, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z kaŜdym z uczestników wywiadu, robienia 
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie  
lub w transmisjach radiowo‐telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
półmaratonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach 
typu CD‐ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach  
i na wystawach, jak równieŜ na potrzeby promocyjno‐reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatora, 
- Na miejsce półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, substancji nielegalnych, 
środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zaŜywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas 
półmaratonu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, Ŝe uczestnik narusza 
powyŜszy zakaz, Organizator zastrzega sobie moŜliwość niedopuszczenia go do udziału  
w półmaratonie lub wykluczenia go w jego trakcie, 
- Poprzez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego elektronicznego  
lub pisemnego formularza zgłoszeniowego w dniu zawodów, uczestnik wyraŜa zgodę i zezwala  
na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacyjne, a takŜe  
na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i moŜe to zrobić w dowolnym momencie, kierując 
korespondencję na adres Organizatora. 
- Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w kaŜdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.U. z 2002r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji Ŝadnym osobom trzecim. 
- KaŜdy uczestnik półmaratonu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu,  
na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru w części lub w całości 
oraz jego modyfikowanie jest zabronione pod karą dyskwalifikacji, 
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- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie półmaratonu, 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy, 
- Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sts-‐timing.pl oraz przekazane  
do informacji mediów. 
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Półmaraton 
odbędzie się bez względu na pogodę, 
- Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników 
naleŜy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 15:50 w dniu Pólmaratonu. Protest 
zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie 
rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeŜeli protest zostanie uznany za zasadny. 
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 

śyczymy wszystkim miłej zabawy. 
 

      Organizator 
 
 

 


