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Regulamin:  „IV Biegu Tribecco Stawiszyn 5-10-15km” 

 

I. ORGANIZATOR: 

– Gmina i Miasto Stawiszyn 

– Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 

I.1. PATRONAT HONOROWY 

– Starosta Kaliski 

– Burmistrz Stawiszyna 

I.2 OBSŁUGA TECHNICZNA 

 – Foxter Sport 

II. CELE 

1. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania jako najprostszej formy 

ruchu. 

2. Promocja Powiatu  Kaliskiego i Gminy i Miasta Stawiszyn. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 29 maja 2022 roku drogami gminnymi wsi Stary Kiączyn 

(gm. Stawiszyn).   

2. Start – godz. 12:00 

3. Trasa i dystans: – bieg główny ok. 15 km; trasa (mapa w załączniku), 3 pętle/każda 

po ok. 5 km; trasa prowadzi drogami asfaltowymi z 200 metrowym odcinkiem drogą leśną. 

Trasa bez atestu. 

4. Przy trasie (okolice startu/mety) będzie znajdować się punkt z napojami i owocami, 

punkt odświeżania z wodą oraz WC. 

5. Limit czasu biegu głównego – 2 godziny. 
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IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej 

oraz dokonanie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem 

firmy Foxter Sport. Link do zapisów https://foxter-sport.pl/list 

2. Opłata startowa wynosić będzie: 

45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) – zapisy do 30 kwietnia 

55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) – zapisy od 1 maja do 25 maja 

70 zł (siedemdziesiąt złotych) – w dniu biegu (29 maja 2022 r.) 
za jednego uczestnika biegu na 5,10 lub 15 km. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi 

oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika. Uczestnik 

może dokonać wpłaty w imieniu innych uczestników Biegu. Wszelkie reklamacje i skargi 

dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy 

skontaktować się z Organizatorem.  

3. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 25.05.2022 roku do godz. 15.00. Organizator 

dopuszcza możliwość zapisów w dniu startu w godz. 08:00 – 11:30 - nie daje jednak gwarancji 

otrzymania pełnego pakietu startowego. 

4. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów, 29 maja 2022 roku, 

w godz. 08:00 – 11:30, w biurze zawodów za okazaniem dowodu tożsamości. Biuro zawodów 

będzie mieścić się w okolicach miejsca Startu/Mety, na terenach rekreacyjnych wsi Stary 

Kiączyn. 

5. W opłacie startowej uczestnicy Biegu otrzymują: numer startowy, wodę, agrafki 

oraz gadżety biegowe, ufundowane przez sponsorów. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik 

otrzyma pamiątkowy medal, który będzie stanowił część składową medalu Grand Prix Ziemi 

Kaliskiej.  

6. W biegu może wziąć udział każdy. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają 

rodzice/opiekunowie podpisując stosowne oświadczenie. Limit uczestników 250 osób 

7. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na własną 

odpowiedzialność. 

8. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z tytułu 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek 

https://foxter-sport.pl/list
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strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

Uczestnikom zaleca się wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia NW. 

10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu 

zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach 

oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które 

mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się 

startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia 

środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek 

rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków 

i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie 

lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów 

alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje 

się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa 

w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

 

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY: 

1. Każdy uczestnik biegu może przebiec dowolną liczbę okrążeń (1,2 lub 3), tj. 5, 10 

lub 15 km i otrzymać pamiątkowy medal. Deklaracja konkretnego dystansu następuje w trakcie 

zapisów elektronicznych. Organizator dopuszcza możliwość zmiany dystansu najpóźniej 5 dni 

przed biegiem. Fakt ten należy zgłosić mailowo na adres informatyk@stawiszyn.pl  

2. Na dystansie biegu głównego (15 km) prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN 

kobiet i mężczyzn. Za trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary, 

a w przypadku pozyskaniu dodatkowych sponsorów – także nagrody rzeczowe. 

3. Na dystansie biegu głównego prowadzona będzie również klasyfikacja poszczególnych 

kategorii wiekowych. Za trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy. 

K20, M20 (16-29 lat); K30, M30 (30-39 lat); K40,M40 (40-49 lat); K50, M50 (50-59 lat); K60, 

M60 (60-69 lat); K70, M70 (70 lat i więcej). 

4. Na dystansie głównym (15km) prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego mieszkańca 

i mieszkanki Gminy i Miasta Stawiszyn. Organizator dopuszcza możliwość uhonorowania 

uczestników startujących na innym dystansie niż 15 km, w przypadku gdy na dystansie 

głównym nie weźmie udziału żaden mieszkaniec. 

mailto:informatyk@stawiszyn.pl
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5. Dystans główny (15km) zaliczany jest do Grand Prix Ziemi Kaliskiej – szczegóły 

na stronie internetowej https://www.powiat.kalisz.pl   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoba do kontaktu: dyrektor biegu Przemysław Caruk tel. 730 500 431, 

e-mail: 68przemek@gmail.com. 

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy. 

3. Biegi odbędą się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

5. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody. 

6. W związku z nadzwyczajnym stanem epidemiologicznym w kraju, w dniu zawodów będą 

miały zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące SARS-CoV-2. Na 5 dni przed zawodami 

organizator, w formie komunikatu poinformuje uczestników biegów o ewentualnych 

ograniczeniach i przepisach obowiązujących podczas Biegów. 

7. Wszelkie protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty 

rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w 

dniu przeprowadzenia Biegu. 

https://www.powiat.kalisz.pl/

