
 
 

 
Regulamin biegu po górach 2020 „Godzina w piekle” 

 
 

1. CEL ZAWODÓW: 

• propagowanie aktywnych form wypoczynku; 

• popularyzacja biegów po górach, 

• kształtowanie ducha rywalizacji sportowej i postawy” fair play” wśród młodzieży; 

• wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigach  

• promowanie zdrowej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu 

• promocja regionu Dobrzyń nad Wisłą  

• promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

2. ORGANIZATOR 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 

przy współpracy z: 

• Gmina Dobrzyń nad Wisłą 

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

• Dobrzyński Klub Żeglarski 

Kontakt z przedstawicielami Organizatora: 

Biuro DCSiT – 54 253 05 70 

e-mail: dcsit@dobrzyn.pl 

strona: www.dcsit.pl 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

18 kwiecień 2020 r. (sobota) godzina 10:00 – Miasto Dobrzyń nad Wisłą 

• Start/Meta/Biuro Zawodów teren Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki ul. Licealna 1a 

 

4.  TRASA 

• Bieg zostanie przeprowadzony na terenie nadwiślańskim Miasta Dobrzyń nad Wisłą 

• Dystans ok. 5 km 

• Start ul. Licealna 1a  

• Trasa będzie oznaczona co 1 km 

• Meta ul. Licealna 1a  
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5. ZASADY UCZESTNICTWA 

• Ustalony limit 300 uczestników 

• Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała 

opłaty startowej poprzez www.wbtiming.pl 

• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostaje 

zamknięta. 

• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy w dniu 18.04.2020 ukończyli 16 rok 

życia. 

• Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 18 kwietnia 2020r. nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 

opiekunów z ich podpisem, nr PESEL lub nr dowodu osobistego. Warunkiem dopuszczenia ich 

do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. (załącznik nr 1 regulaminu) 

• Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronie www.wbtiming.pl i uiszczenia opłaty startowej.  

• Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 10 kwietnia 2020r. Po tym terminie lista 

startowa zostanie zamknięta.  

• Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości w biurze zawodów, 

które mieścić się będzie w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki wjazd A 

6. Wysokość opłat i zapisy: 

• Zapisy i opłata na stronie internetowej biegu przez www.wbtiming.pl 

• Opłata startowa 30,00 zł dokonywana za pośrednictwem www.wbtiming.pl 

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi  

• Istnieje możliwość przepisania płaty startowej na inna osobę do dnia 10.04.2020 r. 

• Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. 

7. BURO ZAWODÓW I DEPOZYT 

• Biuro zawodów i depozyt, mieści się w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki  

ul. Licealna 1a Wejście A 

• Biuro zawodów czynne jest od godziny 8:00  
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8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA i NAGRODY 

Kategoria generalna kobiet (K) i mężczyzn (M) nagradzane są pierwsze trzy miejsca - open. 

1. W kategoriach wiekowych mężczyzn nagradzane pierwsze miejsce: 

M - 18                      16 - 19 lat  

M - 20                      20 - 29 lat  

M - 30                      30 - 39 lat 

M - 40                      40 - 49 lat 

M - 50                      50 - 59 lat 

M - 60                      60 lat i więcej 

Mieszkaniec Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

 

2. W kategoriach wiekowych kobiet nagradzane pierwsze miejsce: 

K - 18                      16 - 19 lat 

K - 20                      20 - 29 lat 

K - 30                      30 - 39 lat 

K - 40                      40 - 49 lat 

K - 50                      50 - 59 lat 

K - 60                      60 lat i więcej 

Mieszkanka Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

 

9. DEKORACJA I NAGRODY: 

Mężczyźni: 

• I miejsce – puchar + 400,00 zł talon Decatlon 

• II miejsce - puchar + 300,00 zł talon Decatlon 

• III miejsce – puchar + 200,00 zł talon Decatlon 

Kobiety: 

• I miejsce – puchar + 400,00 zł talon Decatlon 

• II miejsce - puchar + 300,00 zł talon Decatlon 

• III miejsce – puchar + 200,00 zł talon Decatlon 

 



 
 

Kategorie wiekowe I miejsca: 

• K-18, K-20, K-30, K-40, K-50, K-60 + Mieszkanka – 100,00 zł talon Decatlon 

• M-18, M-20, M-30, M-40, M-50, M-60 + Mieszkaniec – 100,00 zł talon Decatlon 

Organizator przewiduje losowanie ciekawych nagród wśród zawodników, którzy ukończą bieg. 

Niestawienie się zawodnika / zawodniczki na ceremonii dekoracji oznacza utratę nagród. 

W ramach wyścigów prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad 

Wisłą.  

10. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

• Zawodnicy przejeżdżają na własny koszt. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające 

życiu uczestników).   

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie 

biegu.   

• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia liczby 300 uczestników.   

• Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku Dobrzyńskiego Centrum 

Sportu i Turystyki wejście A  

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, 

natryski i toalety.   

• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy.   

• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) – uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.  

• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego 

zamieszczonego na przodzie stroju, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.   

• Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza wraz z psem. 

Osoby te zostaną zdyskwalifikowane   lub zdjęte w czasie biegu z trasy.   

• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu „Godzina w 

Piekle” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym.   

 



 
 

 

12. PRZYDATNE INFORMACJE 

• Biuro zawodów DCSiT ul. Licealna 1a wejście A czynne od godziny 8:00 

• Sanitariaty DCSiT ul. Licealna 1a wejścia A czynne od godziny 8:00 

• Parking teren boiska bocznego ul. Robotnicza 6 czynny od godziny 8:00 

• Punkt medyczny DCSiT ul. Licealna 1a wejścia A czynne od godziny 9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

załącznik 1 do regulaminu 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych. 

 

......................................................... 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

.......................................................... 

.......................................................... 

Adres 

.......................................................... 

tel. Kontaktowy 

.......................................................... 

PESEL dziecka 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ........................................................  

w biegach po górach „Godzina w Piekle” w dniu 18.04.2020 r. Jednocześnie 

oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w 

zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego 

dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru 

dziecka ze szpitala. 

 

................................................................ 

Data podpis rodzica/opiekuna 


