
Regulamin
4. Biegu Wiosennego „Smerfna Piątka”

Niedziela, 20 marca 2022 r. 
Park Miejski Kalisz

I. ORGANIZATOR:
- Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz
Partnerzy: 
- Miasto Kalisz
- Komenda Miejska Policji w Kaliszu
- Obsługa techniczna – Foxter-Sport

II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz biegania jako jednej z 
najprostszych form ruchu
2. Promocja miasta Kalisza
3. Profilaktyka uzależnień: sport alternatywą do uzależnień,
4. Wspólne spędzanie wolnego czasu: rodzina czynnik chroniący przed uzależnieniami.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 20 marca 2022 w Kaliszu. 
2. Start – godz. 11:00 – Park Miejski, okolice Baszty Dorotki – Al. Walecznych
3. Trasa i dystans: – ok. 5 km; trasa przebiegać będzie ulicami: Start - Park Miejski, 

rejon Al. Walecznych, dalej ulicami: Niecała, Babina, Wodna, Parczewskiego, Pl. 
Jana Pawła II, Babina, Wodna Parczewskiego, Zamkowa, Główny Rynek, 
Śródmiejska, Al. Wolności, Sukiennicza, Kolegialna, Pl. Jana Pawła II, Niecała, Al. 
Walecznych w Parku Miejskim – Meta.

IV.    PROGRAM:

- sobota, 19 marca – odbiór pakietów startowych (miejsce i godzina – podane będą 1-2 tyg, 
przed biegiem);
- niedziela, 20 marca:

1. 9:00 – 10:45 -  odbiór pakietów Park Miejski, rejon: Al. Walecznych/Baszta Dorotka;
2. 11:00 – start biegu
3. 12:00 – wręczenie pucharów, piknik rodzinny (na terenie Parku – przy Baszcie 

Dorotka), zakończenie biegu; 

V. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:
1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  dokonanie  rejestracji  elektronicznej  oraz

dokonanie opłaty startowej, zależnej od daty zgłoszenia: Opłata startowa wynosi : 
- 40 zł -  do 31 stycznia br.; 
- 45 zł – do 28 lutego br.;
- 50 zł – do 16 marca br.
- 60 zł – w dniu zawodów, 19 i 20 marca br. - tylko w  przypadku wolnych miejsc!
 
 Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem firmy Foxter-Sport, w terminie do dn.

16 marca 2022 r lub przekroczenia wyznaczonego limitu uczestników  (limit: 300 osób). Za
skuteczne zgłoszenie uważa się dokonanie rejestracji elektronicznej za pośrednictwem strony



www.foxter-sport.pl i  dokonanie  opłaty  startowej!  Zgłoszenia  bez  opłaty  startowej  nie
rezerwują miejsca na liście startowej ani nie dają pierwszeństwa przy ewentualnych zapisach
na miejscu. W dniu zawodów będzie możliwość zapisania się – TYLKO DO GODZ. 10:00 !!!
i TYLKO  pod warunkiem, że nie będzie wyczerpany limit zgłoszeń 300 osób! 

W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem, jaki
określa regulamin. Przy zapisach działają płatności online. 

2.  Odbiór  pakietów  startowych  będzie  możliwy  dzień  przed  zawodami,  19  marca
(godzinę i miejsce odbioru  – podamy 1-2 tygodnie przed Biegiem) oraz w dniu zawodów -
20 marca,  w  godz.  9:00  –  10:45  w  Biurze  zawodów.  Biuro  zawodów  w  dniu  biegu
zorganizowane będzie w  Parku Miejskim, w rejonie Al. Walecznych/Baszty Dorotki, gdzie
będzie  mieścić  się  Start  i  Meta  Biegu.  W opłacie  startowej  uczestnicy  Biegu  otrzymują:
numer  startowy,  wodę oraz  gadżet  biegowy (smerfna  czapeczka),  a  po  ukończeniu  biegu
pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek.

OPŁATA WPISOWEGO  NIE  PODLEGA ZWROTOWI ANI  NIE  MOŻE ZOSTAĆ
PRZENIESIONA NA INNEGO ZAWODNIKA! 

3.  W biegu  może  wziąć  udział  każdy,  kto  ukończył  10  lat  (osoby  niepełnoletnie
zobowiązane  są  do  dostarczenia  zgody  rodziców/opiekunów  prawnych  i  startują  pod  ich
opieką i odpowiedzialność).

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1.  Prowadzona  będzie  klasyfikacja  generalna  OPEN  kobiet  i  mężczyzn  –  wg  pomiaru
elektronicznego,  prowadzonego  przez  Foxter-Sport. Za  trzy  pierwsze  miejsca  kobiet  i
mężczyzn przewidziane są puchary,  a w przypadku pozyskaniu dodatkowych sponsorów –
także nagrody rzeczowe.
2. Przewidziane są dodatkowe nagrody:
– za najciekawsze „smerfne przebranie”!
- najstarszy uczestnik Biegu! 
- najmłodszy uczestnik Biegu!
3. Kategorie wiekowe:

Trzech  najlepszych  zawodników  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  otrzyma
statuetkę/puchar. Kategorie kobiet i mężczyzn:
- K 20 (10-29 lat), M 20 (10-29 lat)
- K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)
- K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)
- K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)
- K 60 (60 i więcej) M 60 (60 lat i więcej)
 - nagrody nie dublują się, osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie będą nagradzane w
klasyfikacji wiekowej. 
4. Klasyfikacja służb mundurowych – funkcjonariuszy Policji.
Weryfikacja odbywać się będzie w trakcie odbioru pakietu startowego - w Biurze Zawodów.
Od każdego biegacza  w/w klasyfikacji  wymagana będzie  do okazania  OBOWIĄZKOWO
legitymacja  służbowa;  brak  dokumentu  będzie  skutkować  wykreśleniem  z  klasyfikacji
policyjnej. Za trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn klasyfikacji policyjnej - przewidziane
są puchary. 

5. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu – uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach. Każdy bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność,
podpisując stosowne oświadczenie. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych  dla potrzeb realizacji procesu rejestracji,  prezentacji list startowych i wyników
zawodów dla potrzeb  związanych z organizacją i  promocją imprezy.  Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b), c),f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)



VII.  ORGANIZACJA STARTU I PRZEBIEG IMPREZY:

1.  Bieg zostanie zorganizowany  zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i
rozporządzeniami epidemiologicznymi, związanymi z pandemią SARS-CoV-2 oraz zgodnie z
aktualnymi  wytycznymi  i  przepisami  zawartymi  w  obowiązującej  w
dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  statusu  imprezy  biegowej  na  bieg
wirtualny,  zmiany limitu  uczestników lub  zmiany  startu  grupowego  na  start  falowy  –  w
zależności od obowiązujących przepisów dot. stanu epidemii.       .

3.  Uczestnicy  imprezy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  zasad  higieny  oraz
obowiązujących obostrzeń sanitarnych, wprowadzonych ze względu na stan epidemii.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  biegu  jeżeli  obostrzenia
sanitarne nie będą pozwalały na organizację wydarzenia w jakiejkolwiek formie. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną, (rejon Start/Meta)  
2. Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.
4.  Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
mające miejsce na trasie, 
6. uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie 
7. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
8. regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
Dokonanie  opłaty  startowej  oraz  pobranie  numeru  jest  równoznaczne  z  akceptacją

niniejszego Regulaminu.
9.  Każdy  Uczestnik  dokonujący  zgłoszenia  na  Bieg  oświadcza,  że  zapoznał  się  z
regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego respektowania.
10. Pytania w kwestiach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie należy kierować
na adres e-mail: pkb.kmpkalisz@wp.pl. 


