
 

Regulamin Biegu Triumfu nad Bolszewizmem. 
 

I. Organizator 

Organizatorem biegu jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. 

Stanisława Staszica, Al. Górników Staszicowskich 34, 25-804 Kielce NIP: 9592042361 

KRS: 0000899913 REGON: 388876160 . 

II. Cel imprezy 

1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

2. Promocja miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego 

3. Popularyzacja historii wojny polsko-bolszewickiej. 

 

III. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 27 sierpnia 2022 r. 

2. Długość trasy wynosi 10 km. 

3. Start nastąpi o godzinie 11:00. 

4. Uczestnik zobowiązuje się nie przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy 

oraz nie omijać przeszkód. Organizator dyskwalifikuje takich uczestników lub 

nakłada kary czasowe wg uznania. 

5. Będzie prowadzony indywidulany pomiar czasu uczestników. 

 

IV. Przebieg trasy: 

START Plac Wolności, Juliusza Słowackiego, Seminaryjska, Jana Pawła II, 

Krakowska, Al. Legionów, Osobna, Pakosz, Biesak, następnie w las ścieżką rowerową 

i w kierunku Hotelu 365, al. Na Stadion, Szczepaniaka, Kwasa, Barabasza, 

Ściegiennego, Jana Pawła II, Seminaryjska, Słowackiego, Plac Wolności META. 

 

V. Warunki uczestnictwa 

W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby które: 

1. W dniu biegu ukończą 18 lat, 

2. Dokonają zgłoszenia, podpiszą oświadczenia oraz uiszczą opłatę startową. 

 

VI. Zgłoszenia do biegu 

1. Łączna liczba uczestników ograniczona jest do 100 osób organizator może 

postanowić o podniesieniu limitu zapisu do maksymalnie 400 osób. 

2. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego na stronie https://biegtriumfu.pl/ oraz dokonania opłaty startowej w 

terminie pozwalającym na jej zaksięgowanie na koncie organizatora w 

terminie do 26 sierpnia 2022 r. 

https://biegtriumfu.pl/


3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej w momencie 

przekroczenia limitu ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w biegu mają 

osoby, które zgłosiły się wcześniej oraz dokonały opłaty startowej. 

4. Organizator w drodze osobnego komunikatu może uruchomić dodatkowe 

nabory po wyczerpaniu ww. limitu. 

 

VII. Opłata startowa 

1. Opłata za udział w biegu wynosi 60 złotych. 

2. Wpisowe należy wpłacać na konto: 

37 1140 2004 0000 3002 8129 6205 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława 

Staszica, Al. Górników Staszicowskich 34, 25-804 Kielce NIP: 9592042361 

KRS: 0000899913 REGON: 388876160 

Tytułem: Opłata startowa: Imię i Nazwisko - rok urodzenia - miejsce 

zamieszkania  

3. Opłata startowa nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika 

4. Organizator w drodze osobnego komunikatu może uruchomić dodatkowe 

nabory  (po wyczerpaniu limitu 100 opłaconych uczestników) z wyższą opłatą 

startową. 

5. Organizator może umożliwić wnoszenie opłaty w formularzu rejestracyjnym. 

6. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 

VIII. Klasyfikacje. 

1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.  

Klasyfikacje wiekowe: 

K-20 M-20 (17-29 lat) 

K-30 M-30 (30-39 lat) 

K-40 M-40 (40-49 lat) 

K-50 M-50 (50-59 lat) 

K-60 M-60 (60-69 lat) 

K-70 M-70 (70 i więcej lat) 

Oraz klasyfikacja służb mundurowych 

 

IX. Świadczenia: 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu 

2. Numer startowy 

3. Pamiątkowy medal poświadczający fakt ukończenia biegu 

4. Wodę na mecie. 

5. Ubezpieczenie NNW 

 

X. Bezpieczeństwo 



1. Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z 

kontuzjami spowodowanymi uczestnictwem w wydarzeniu. 

2. Organizator zapewni bezpieczeństwo w porozumieniu z władzami miasta i 

Policją. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w 

stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych 

uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz 

medycznych. 

2. Szczegóły dot. odbioru numerów startowych i pracy BIURA ZAWODÓW 

zostaną podane w drodze osobnego komunikatu. 

3. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestniczenie w biegu. 

4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia służbę medyczną. 

5. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Rejestrując się na bieg uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

7. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą 

usuwane przez obsługę techniczną. 

8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

9. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z 

imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) 

oraz materiałach promocyjnych biegu. 

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi zawodów. 

 

 

 

 

 


