
 Regulamin  

VII Półmaratonu Wrotkarskiego   

       o Puchar Wójta Gminy Łęczyce 

im. Jerzego ,, Jerry''  Dyczkowskiego 

08 sierpnia (niedziela) 2021 roku  

ROZŁAZINO 

               

1) Organizatorzy Półmaratonu: 
- Wójt Gminy Łęczyce; 
- Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie  
  (dalej zwana GIKiB), 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, tel. 533 531 366  
 mail: kontakt@gik-leczyce.pl, Dyrektor - Hanna Mancewicz; 
- Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”, Prezes - Julian Ziółkowski  
- propagator i koordynator zawodów, tel. +48 515 390 900, 80-008 Gdańsk, 
 ul. B. Chłopskich 39, mail: julek1967@vp.pl; 

2) Cel imprezy: 
- Promocja wrotkarstwa w Polsce, 
- Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- Promowanie okolic nadmorskich, terenów należących do gminy Łęczyce, 
- Zainteresowanie mieszkańców gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest rolkarstwo,   
  poprzez stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników, 
- Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników, 
- Integracja poszczególnych grup i warstw społecznych. 

3) Biuro Półmaratonu: 
- Budynek świetlicy środowiskowej GIKiB w Rozłazinie ul. Długa 
- Biuro zawodów - 08 sierpnia 2021 (niedziela)  
   czynne od godz. 12.00 - wydawanie  pakietów startowych. 

4) Zapisy: 
- Drogą elektroniczną przy pomocy portalu firmy odpowiadającej za pomiar 
elektroniczny czasu - „GOOD TIME”. 
Zapisy przez Internet będą przyjmowane w poniższym linku: 
 https://elektronicznezapisy.pl/event/5818.html  
do dnia 05 sierpnia (do godziny 15:00) 2021 roku włącznie, 
- w dniu zawodów - biuro zawodów 

5)  Opłaty: 
  - opłata za udział w zawodach w kategorii OPEN wynosi 100 zł w dniu zawodów 120 zł.  
  - opłata za udział w kategoriach dziecięcych bezpłatnie.  
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06 8350 0004 3901 1585 2000 0010 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, ul. Tuwima 4, 

84-220 Strzebielino 

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata startowa - zawody wrotkarskie (imię i 
nazwisko)” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zostaje przeznaczona na przygotowanie 

pamiątkowych medali, koszulek, napojów regenerujących, numerów startowych, agrafek, 

reklamówki oraz pokryje koszty organizacyjne.  

6) Uczestnicy:  
- W zawodach startować może każdy dorosły na dystansie 21 km, oraz dzieci do lat 6  
na dystansie 300 metrów, w kategorii 7-11 lat dystans 600 metrów ,w kategorii 12-15 lat 
dystans 1800 metrów.  
- Pierwsze trzy osoby w kategorii open (kobiety i mężczyźni) zostaną nagrodzone.  
W kategoriach dziecięcych analogicznie jak w kategorii OPEN .  

7)  Udział w zawodach: 

- W zawodach konkursu głównego (dotyczy biegu na dystansie 21km) może wziąć udział 

każdy, kto ukończył 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie bądź podpisze oświadczenie o 

zdolności i braku przeciwwskazań do biegu, a także zapoznał się z Regulaminem i 

zaakceptował go. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów na start w zawodach. 

 

8) Zasady uczestnictwa: 

- Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym, 

- Wrotki ,rolki – bez użycia kijków. Rolki mogą być jednośladowe lub wielośladowe /wrotki/  

   o dowolnym rozmiarze kółek i dowolnej ilości kółek.  

- Szyna nie może być dłuższa  niż  400 mm. 

- Zabrania się startowania na nartorolkach 

- Wskazane są także ochraniacze na ręce i nogi, 

- Każdy zawodnik otrzyma zwrotny „chip”, który należy zamocować na nodze – max. 30cm   

   od podłoża  

- Jest to konieczne do poprawnego rejestrowania czasów przejazdów przez system firmy  

  „GOOD TIME”, 

- Maksymalny limit czasu (czas zamknięcia trasy) – 1 godzina 30 minut, 

- Z uwagi, że zawodnicy jeżdżą po pętli tam i z powrotem, dlatego wyprzedzani uczestnicy  

   winni trzymać się prawej strony drogi i umożliwić wyprzedzenie się przez nadjeżdżających  

    z tyłu. Dla ostrzeżenia wyprzedzanych, zawodnik, który chce wyprzedzić może stosować      

    ostrzegawcze okrzyki typu: „UWAGA”, ”LEWA WOLNA”, ”LEWA IDZIE” lub inne -  

    eliminujemy w ten sposób możliwość kolizji. Zawodnicy muszą zachować szczególną   

    ostrożność przy wyprzedzaniu i wymijaniu jadących z przeciwka!  

- Podczas zawodów uczestnik powinien stosować się do poleceń sędziów,  

    osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, Policji, Straży Gminnej,  

    Straży Granicznej, Pożarnej i Leśnej, 

- Za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, 



- Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik musi zejść  z jezdni i zdjąć numer startowy, 

 

UWAGA! 

ZDARZYĆ SIĘ MOŻE PRZEJAZD SAMOCHODU POGOTOWIA RATUNKOWEGO, POLICJI, 

STRAŻY POŻ. - ZAWODNICY MAJĄ OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ PRZEJAZD PODCZAS 

ROZGRYWANIA KONKURENCJI. 

 

- Trasa przebiega przez miejscowość, przy ruchu zamkniętym, ale mogą się zdarzyć nagłe   

przypadki zagrożenia życia co wiąże się z wjazdem samochodu karetki pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej, gminnej, granicznej, leśnej, Policji - zawodnicy obowiązani 

są udostępnić przejazd tym służbom, 

- Numer startowy powinien być przypięty na klatce piersiowej zawodnika lub spodenkach po 

prawej lub lewej stronie uda. 

 

9)  Klasyfikacje: 

1) starty dziecięce: 

a). dzieci do lat 6 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 300 metrów, 

b). dzieci od lat 7-11 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 600  metrów 

c). dzieci od lat 12-15 włącznie - chłopcy i dziewczęta - start wspólny, 1800  metrów 

2) bieg główny 

a). klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - start wspólny, 

b). klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 

- 16-19 lat, 

- 20-29 lat, 

- 30-39 lat, 

- 40-49 lat, 

- 50-59 lat, 

- 60-69 lat, 

- powyżej 70 lat. 

 

10)  Nagrody: 

a) biegi dziecięce: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek-niespodziankę, 

b) bieg główny: 

- każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal, 

- w klasyfikacji generalnej - miejsca 1, 2 i 3 - zwycięzcy otrzymują nagrody 

(przygotowane przez sklep internetowy Mistrza Polski Krzysztofa Plicha), medal, dyplomy 

uznania oraz kwiaty.                                                              

- w klasyfikacjach wiekowych - miejsca 1, 2 i 3 - zwycięzcy otrzymują medal, dyplomy 

uznania i kwiaty. 

 

11)  Wręczenie nagród 

Odbędzie się na terenie szkoły w Rozłazinie, początek ceremonii o godz. 16.00. 

 

12) Odbiór pakietu startowego. 



Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego, legitymuje się Dowodem 

Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, podpisuje Oświadczenie o braku 

przeciwwskazań co do jego udziału w zawodach. Pakiety można odbierać w dniu zawodów tj. 

08 sierpnia od godz. 12:00. 

 

13) Ubezpieczenie zawodników 

Każdy zawodnik  startujący w VI Półmaratonie Wrotkarskim o Puchar Wójta Gminy Łęczyce  

powinien ubezpieczyć się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i  

Odpowiedzialności Cywilnej - NNW i OC. 

 

14)  Zastępowanie zawodnika 

W razie sytuacji, gdy uczestnik wpłacił przelewem opłatę startową lecz nie będzie mógł 

wystartować w zawodach, może 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. 

 

15) Przetwarzanie wizerunku i danych osobowych 

Każdy zawodnik podpisuje również  oświadczenie o możliwości  wykorzystania jego danych 

osobowych przez Organizatorów zawodów w celach marketingowych związanych z imprezą 

rolkarską. 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. 

 

16) Limit uczestników 

Przewidziany limit – 150 (stu pięćdziesięciu) uczestników dla biegu głównego.  

Limit dla dzieci wynosi – 60 (sześćdziesiąt) zawodników. 

 

17)  Dystanse i terminy: 

A) 08 sierpnia 2021 - VII Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Łęczyce  

Start główny – godz. 14:15 (maksymalny limit czasowy - 1,5 godziny) - dystans 21 km 

Biegi dzieci - do lat 6 - dystans 300 metrów - start godz. 13:30 

                     - do lat 11 - dystans 600 metrów - start godz. 13:40 

                     - od lat 12 do lat 15 - dystans 1800 metrów - start godz. 13:55 

B) TRASA - 1 pełna pętla wynosi ok. 4,4km, zawodnicy pokonują 5 pętli. Trasa jest 

prawostronna i  lewoskrętna czyli poruszamy się po prawej stronie ulicy natomiast więcej 

jest zakrętów w lewą stronę. Zawody zostaną rozegrane miejscowości Rozłazino. Start i meta 

usytuowane zostaną na wysokości szkoły. W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin 

PZSW, natomiast ostateczna decyzja należy do organizatora  

 

 

 


