
DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMIN II BIEGU "PIĘĆ MIL" O PUCHAR DOWÓDCY DOB. 

1. Cel imprezy: 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej i 
prozdrowotnej wśród żołnierzy zawodowych  

 Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
 Wyłonienie najlepszych drużyn  
 Wyłonienie najlepszych zawodników z dywizjonu Okrętów Bojowych 

 

2. Organizator: Jednostka Wojskowa 5004. 
 

3. Termin biegu: 30 maja 2014 r. (piątek)   
 

4. Start: nastąpi o godzinie 11:00 z pod okrętu ORP "Kościuszko".  
 

5. Meta: zostanie zamknięta o godzinie 12:30. 
 

6. Długość trasy: 5 mil morskich = 9260m = 2 pętle po 4630m.  
 

7. Uczestnictwo: żołnierze zawodowi oraz zaproszeni goście. 
 

8. Zgłoszenia do biegu:  tylko za pośrednictwem strony internetowej 
www.elektronicznezapisy.pl do 12 maja 2014 roku.  
 

9. Zgłoszenia drużyn:  dokonywane są przez jej kapitana (zał nr. 2) do 12 maja 2014 roku na 
adres email: piecmil@wp.pl. Drużyna składa się od 5 do 8 osób (w tym minimum jednej 
kobiety).  
 

10. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu otrzymania 
numerów startowych. Biuro zawodów: otwarte będzie w poniedziałek i wtorek  (26-27.05) 
w godzinach 10:00 – 12:00. Na terenie Zespołu Sportowego MW (wejście środkowe drzwi 
na basenie). W dniu zawodów Biuro będzie czynne tylko dla gości z poza garnizonu 
Gdynia. W namiocie w okolicach startu w godzinach 08:00 – 10:00. 
 

11. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy  na podstawie dokumentu 
tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie 
kserokopii dowodu osobistego tej osoby.  
 



12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 
powodów.  
 

13. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 
 

14. Podczas II Biegu "Pięć mil" prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn; 
 Drużynowe Mistrzostwa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin) 
 Klasyfikacja dOB  

 
15. Podstawą klasyfikacji jest ręczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą 

sędziowie, którzy będą odnotowywać pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak 
pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację. 
 

16. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto 
(liczonego od chwili strzału startera).  
 

17. Nagrody: Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują na mecie pamiątkowe 
medale. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 
pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. Zdobywcy 
miejsc I -III w każdej z klasyfikacjach otrzymają statuetki. 
 

18. Opłata startowa: za udział w Biegu wynosi do dnia 12 maja /włącznie/ - 20 zł. 
 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
 Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które zwolnił Dowódca dOB. 
 Opłat można dokonywać przelewem na Stowarzyszenie Oficerów Marynarki 

Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej ul. Zawiszy Czarnego 1  
81-301 Gdynia konto nr 59 1500 1881  1218 8003 0182 0000 w BZ WBK 
w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie 
zostanie usunięte z bazy danych.  

 Opłat przelewem można dokonywać do 12 maja. Wpłaty dokonywane przelewem 
po tym terminie nie będą honorowane. Dyspozycja przelewu zawierać musi: „II Bieg 
5mil oraz  imię, nazwisko i nr JW”. 

 W razie potrzeby otrzymania faktury vat prosimy o maila na piecmil@wp.pl.   
 

19. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
 

20. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, pamiątkowy medal 
na mecie wraz z pakietem regeneracyjnym (napoje, posiłek).  

 
21. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 

przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 
bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

 
22. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności 
zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych 
urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. 
Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. 

 



23. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, 
które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej 
indywidualnie przez uczestnika. 
 

24. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu czy Biegu proszę kierować do organizatora na adres 
email: piecmil@wp.pl 
 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
 

26. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie 
organizatorowi II Biegu "Pięć mil". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


