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Regulamin konkurencji 
 

BIEG  KOBIET I MĘŻCZYZN 
 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Bieg Kobiet i Bieg Mężczyzn 
rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego 
organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022.r 

2. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego dla kobiet i mężczyzn  dystansie 5,4 km. zgodnie z trasą zaznaczona 
na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady  
na stronie Spartakiady w zakładce Program. 

3. Start i meta biegu znajduje się w tym samym miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. Trasa przebiega głównym szlakiem pieszym (nawierzchnia asfaltowa, częściowo pokryta 
kostką betonową) wokół Jeziora Maltańskiego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Trasa biegu 
kobiet przebiega w pętli zamkniętej, powrót tą samą trasą.  

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu zajętego 
w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Zawodnicy po przebiegnięciu wyznaczonej trasy są sklasyfikowani są na podstawie uzyskanych czasów netto      
mierzonych za pomocą  indywidualnych, bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych i  sprzętu 
firmy Chronotrack. W klasyfikacji kobiet i mężczyzn miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 
51 wg czasu netto.   

6. Każdy zawodnik startuje z przypiętym do koszulki indywidualnym numerem startowym z bezzwrotnym chipem 
pomiaru czasu. Numery startowe wraz z chipem pomiaru czasu zawodnicy odbierają osobiście  w miejscu Startu 
Biegu, od Kierownika Konkurencji  na podstawie identyfikatora lub opaski. Lista Startowa Konkurencji będzie 
dostępna od końca czerwca 2022 r. na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje. 

7. Zawodnicy zainteresowani otrzymaniem  SMS'a z uzyskanym czasem oraz zajętym miejscem w biegu mogą ten 
wynik otrzymać po wcześniejszym poprawnym podaniu numeru telefonu komórkowego  na indywidualnej karcie 
zgłoszenia zawodnika. 

8. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi przez 
Kierownika Reprezentacji.  

9. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do rywalizacji jest zgłoszenie się jego na 20 minut przed wyznaczonym 
terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 

10. Dyskwalifikacja zawodnika startującego w konkurencji Bieg Kobiet i Bieg Mężczyzn może mieć miejsce w przypadku 
kiedy zawodnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy  (korzysta ze środków transportu, biegnie „ na skróty” 
itp.) lub kiedy  nie stawi się on na miejsce startu biegu 20  minut przed wyznaczonym startem biegu oraz kiedy nie 
ukończy konkurencji w przewidzianym limicie czasowym tzn. 60 minut.. 

11. Trasa biegu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także obserwowana przez  rozstawionych sędziów. 
12. Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
13. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji. Ewentualne 

protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11  Regulaminu Spartakiady. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym niezwłocznie 

powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie informacji Kierownikom 
Reprezentacji. 

 
 


