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  SPONSOR  
GENERALNY 

 

 

 

 

 
R E G U L A M I N 

XXXI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO  
MEMORIAŁ WINANDA OSIŃSKIEGO 

SZCZECINEK, 27 kwietnia 2014r. 
1. Cel 

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej 
Rywalizacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
Integracja społeczności sportowej 
Promocja Miasta Szczecinek 

 
2. Organizator 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku 
tel. 94 37 210 91 (92)  
dyrektor biegu  Eugeniusz Szybisty  tel. 602 629 825 

 
3. Termin i miejsce 

27 kwietnia 2014r. (niedziela)   
bieg główny godz. 1300,start rondo św. Katarzyny Aleksandryjskiej, meta stadion główny OSiR ul.   
Piłsudskiego 3 
biegi młodzieżowe godz. 930, stadion miejski ul. Piłsudskiego 3 w Szczecinku oraz ulice Miasta  
Szczecinek 
 

4. Trasa biegu 
Trasa płaska ulicami miasta 2 pętle oznaczone co kilometr oznaczeniami pionowymi. 
Posiada atest PZLA. 
Na trasie znajduje się punkt z napojami. 
 

5. Pomiar czasu 
w XXXI Międzynarodowym Biegu Ulicznym Memoriał Winanda Osińskiego pomiar czasu i ustalenie kolejności 
będzie dokonywać firma STS Timing za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych. 
Posiadanie numeru startowego wraz z chipem, jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w 
komunikacie końcowym. 
Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieskwalifikowanie zawodnika. 
 

6. Nagrody i świadczenia dla zawodników 
a) Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy; 
b) Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal pamiątkowy.; 

     c)    Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek – pieczone prosię ; 
  d)   Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn; 

 
KOBIETY  MĘŻCZYŹNI  
I miejsce 3 000 zł I miejsce 3 000 zł 
II miejsce 2 000 zł II miejsce 2 000 zł 
III miejsce 1 000 zł III miejsce 1 000 zł 
IV miejsce    500 zł IV miejsce    500 zł 
V miejsce    500 zł V miejsce    500 zł 
VI miejsce    400 zł VI miejsce    400 zł 
VII miejsce    400 zł VII miejsce    400 zł 
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VIII miejsce 300 zł VIII miejsce 300 zł 
IX miejsce 300 zł IX miejsce 300 zł 
X miejsce 300 zł X miejsce 300 zł 
    

 
Nagrody w kategoriach wiekowych 
nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych: 
I miejsce 200 zł  
II miejsce 150 zł 
III miejsce 100 zł 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

18 – 29 lat 18 – 29 lat 
30 – 39 lat 30 – 39 lat 
40 – 49 lat 40 – 49 lat 
50 – 59 lat 50 – 59 lat 
60 – 69 lat 60 – 69 lat 
70 lat i starsze 70 lat i starsi 

 
Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej , nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. 
 
W ramach biegu głównego rozegrane zostaną  Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego na 10 km w dwóch kategoriach 
wiekowych: 18-39 lat i 40 i starsi oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (osoby zameldowane w powiecie szczecineckim) 
I miejsce 300,00 zł, II miejsce 200,00 zł, III miejsce 100,00 zł 
 

Organizator przewiduje premię za pobicie rekordu trasy w wysokości 750,00 zł dla kobiet i mężczyzn 
2013r. –Biwot Wycliffe Kipkorir – Kenia – 28:36, - Nadeżda Trilinskaya – Rosja – 33:10) 

 
klasyfikacja żołnierza 500,00 zł dla kobiet i mężczyzn  (weryfikacja na podstawie książeczki wojskowej) 

 
e) Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); 
f) Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz informację o 

siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. 
7. Zgłoszenia do biegu 

Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do dnia 22 kwietnia 2014r. do godz. 24:00 na stronie 
www.bieg.szczecinek.pl, www.maratonypolskie.pl  
Nie będzie można dokonać zgłoszenia po 22.04.2014r. lub wyczerpaniu limitu oraz w dniu zawodów. 
Organizator wprowadza limit do 800 uczestników. 
Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie 
organizatora. 

  
8. Wpisowe 

a) 30 zł od uczestnika. 
b) Wpłat prosimy dokonywać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na konto: Bałtycki Bank 

Spółdzielczy Darłowo O/Szczecinek 48 8566 1042 0001 2566 2004 0101 w tytule przelewu bankowego 
należy wpisać bieg osińskiego oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy. Również 
opłaty można dokonać bezpośrednio w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3 w godz. 8.00 – 14.00 
do dnia 22.04.2014r.  

c) Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 
7 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie. 

d) Faktura VAT zostanie wystawiona na podmiot/osobę wpłacającą. 
e) Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
f) Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów. 
g) Biuro zawodów w dniu biegu czynne od 8.00 – 12.00. 

 

http://www.bieg.szczecinek.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
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9. Uczestnictwo 
a) W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.  
b) Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 lat i zweryfikowali swoje 

dane w biurze zawodów. 
c) Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 
d) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i 

umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w 
materiałach reklamowych biegu. 

e) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

f) Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
10. Postanowienia końcowe  

a) wyniki biegu dostępne będą dla tych, którzy na arkuszu zgłoszeniowym podadzą numer komórkowy – 
sms po zakończeniu biegu; 

b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.bieg.szczecinek.pl oraz 
www.maratonypolskie.pl 

c) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; 
d) Organizator nie odpowiada 
e)  za rzeczy zagubione; 
f) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bieg.szczecinek.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/

