
   

REGULAMIN 

IX RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO 

MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO 

Bieg uliczny na dystansie 10000 m 
 

 

1. CEL IMPREZY  
1. Wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego wieloletniego nauczyciela, wychowawcy,  

przyjaciela młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego  

w Radomsku. Wybitnego sportowca, trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski, 

harcerza, żołnierza i dowódcy grup szturmowych Szarych Szeregów pseudonim 

„Wędzidło”. Bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu. 

2. Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz 

sportowej rywalizacji. 

3. Integracja społeczności lokalnej i budowanie środowiska wokół idei sportowych. 

4. Promocja Radomska jako miasta sportowych możliwości i wydarzeń. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE:  
1. 12 czerwca 2022 r., AQUARA w Radomsku ulica Świętej Jadwigi Królowej 22. 

2. Start, meta, biuro imprezy oraz depozyt, znajdować się będzie na terenie AQUARA  

w Radomsku ulica Świętej Jadwigi Królowej 22. 

3. Trasa biegu Memoriału Mariana Szymańskiego posiada atest PZLA,  zaprojektowana  

w zakresie ulic: Królowej Jadwigi - Starowiejskiej - Armii Krajowej - Leszka Czarnego - 

Piastowskiej - Słowiczej - Prymasa Wyszyńskiego - Jagiellońskiej - Królowej Jadwigi 

i będzie obejmowała dwie pętle po 5 km. 

 

3. ORGANIZATOR  
      - Miasto Radomsko 

      - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 
 

4. PARTNERZY  
- RUNdomsko 

- Kolarsko - Biegowy Klub Sportowy Radomsko 

- Rozbiegajmy Radomsko 

 

5. UCZESTNICTWO  
1. W biegach na dystansie 10000 m uczestniczyć mogą osoby, które najpóźniej w dniu 

poprzedzającym zawody ukończyły 16 lat i startują za pisemną zgodą opiekunów 

prawnych. 

2. Każda osoba startująca w biegu Memoriałowym Mariana Szymańskiego podlega 

weryfikacji w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości, podpisanie 

oświadczenia medycznego, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie 

wizerunku oraz odebranie numeru startowego i chipa pomiarowego oraz pakietu startowego, 

co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu. Za osoby niepełnoletnie dokumenty 

ww. podpisuje opiekun prawny. 

3. W biegu Memoriałowym Mariana Szymańskiego mogą startować osoby niepełnosprawne. 

4. W biegu Memoriałowym Mariana Szymańskiego nie mogą startować osoby na 

rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz osoby biegnące ze zwierzętami. 



   
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i stosowania się 

do poleceń organizatora zaangażowanych w obsługę imprezy. 
 

     6.  LIMIT CZASOWY BIEGU GŁÓWNEGO - 1h.45min. 

 

     7.  HARMONOGRAM IMPREZY  
1. 08:00 – 09:30 - Praca biura zawodów – zapisy w dniu imprezy, weryfikacja 

zawodników, odbiór pakietów startowych. 

2. 09:35 – Otwarcie zawodów i odprawa techniczna dla zawodników. 

3. 09:40 – Start biegu 500m U12 dziewcząt (2011 i młodsi) 

4. 09:47 – Start biegu 500m U12 chłopców (2011 i młodsi) 

5. 09:54 – Start biegu 1000m U14 dziewcząt (2010-2009)  

6. 10:02 – Start biegu 1000m U14 chłopców (2010-2009) 

7. 10:10 – Start biegu 1000m U16 dziewcząt (2007-2008) 

8. 10:20 – Start biegu 1000m U16 chłopców (2007-2008) 

9. 10:30 – Start biegu głównego 

10. 12:30 – 12:45 - Zakończenie, ceremonia dekoracji zwycięzców, wręczenie nagród. 

 

    8.  KLASYFIKACJA I NAGRODY NA DYSTANSIE 10 KILOMETRÓW 
–  klasyfikacja mężczyzn 16-29 lat  
–  klasyfikacja mężczyzn 30-39 lat 
–  klasyfikacja mężczyzn 40-49 lat 
–  klasyfikacja mężczyzn 50-59 lat 
–  klasyfikacja mężczyzn 60+ lat 
–  klasyfikacja kobiet 16-29 lat 
–  klasyfikacja kobiet 30-39 lat 
–  klasyfikacja kobiet 40-49 lat 
–  klasyfikacja kobiet 50-59 lat 
–  klasyfikacja kobiet pow. 60+ lat 
–  kategoria OPEN kobiet i mężczyzn 
–  kategoria OPEN zawodników niepełnosprawnych  
 

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie będą nagradzani w klasyfikacjach wiekowych 

- zwycięzcy (miejsca 1-3) biegu otrzymają pamiątkowe puchary; 

- wszyscy uczestnicy Memoriału Mariana Szymańskiego, którzy przekroczą linię mety  

w limicie czasu biegu otrzymają oryginalny, bity na edycję 2022 roku medal pamiątkowy 

imprezy oraz okolicznościową czapeczkę; 

- dla wszystkich uczestników tego biegu przewidziano poczęstunek (woda mineralna, napój 

izotoniczny, owoc). 

 

  9.  ZGŁOSZENIA I ZAPISY 

Aby wziąć udział w biegu Memoriałowym Mariana Szymańskiego w Radomsku należy: 
1. Zgłosić swój udział poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w panelu 
imprezy na portalu www.dostartu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2022r. 
2. Uiścić opłatę startową (50zł) na następujących zasadach: za pośrednictwem portalu 

internetowego Dotpay; 

- po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać 

opłaty startowej, 

- płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie dostartu.pl – zakładka moje konto – 

płatności, 

- opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa, 

http://www.dostartu.pl/


   
- organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  terminy  realizacji  przelewów  bankowych 

i pocztowych, 

- za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora, 

- zgłoszenia do Biegu Rekreacyjnego dla dzieci w kategoriach: 

U12 - 500m,  

U14 i U16 -1000m zgłoszenia należy przesłać do 30.05.2022r. drogą elektroniczna na adres 

mosir@radomsko.pl  lub telefonicznie pod 44 307 29 05 (w dni robocze do godziny 15:30) oraz 

osobiście w biurze AQUARA w Radomsku ulica Świętej Jadwigi Królowej 22. 
 

  10. OPŁATA STARTOWA 

 

DYSTANS DO 20.05.2022r. W DNIU ZAWODÓW 
   

10 000m 50,00 zł 70,00 zł 
 
 

Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie 

do 30.05.2022r.  

 

  11.  PAKIET STARTOWY  

W ramach opłaconej w terminie opłaty startowej uczestnik imprezy otrzymuje pakiet startowy: 

numer startowy z chipem elektronicznym, nagroda rzeczowa, baton energetyczny, izotonik. 

Organizator biegu zapewnia 100-150 pakietów startowych. Podczas zapisów w dniu zawodów 

Organizator nie zapewnia pakietu startowego jeśli zostanie osiągnięty limit osób startujących.  
 

  12.  POMIAR CZASU  
Podczas biegu, prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów mocowanych  

w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.  

Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Nie dopuszcza się możliwości korzystania  

z własnych chipów. Pomiar czasu prowadzony jest przez doświadczona firmę Atelier Sportu oraz 

wyznaczonych sędziów i ich decyzje dotyczące odczytu czasu zawodników są ostateczne. 

   

  13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1.   Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, zwany dalej:  
"Administratorem". 
 

Można kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka  

Czarnego 22 lub telefonując pod numer: 44 683 58 44.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.  
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją 

Radomszczańskiego biegu ulicznego memoriału Mariana Szymańskiego. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału  

w w/w biegu. 

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji Memoriału.  
6. Administrator ma prawo przekazać Twoje dane tylko tym odbiorcom, którzy uczestniczą  

w realizacji lub promocji ww. biegu.  

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

mailto:mosir@radomsko.pl


   
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie 

przekazującej dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Administrator nie dokonuje profilowania danych. 

 

  14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator biegu nie zapewnia na czas imprezy żadnego rodzaju ubezpieczenia NNW. Uczestnik 

sam decyduje o dodatkowym ubezpieczeniu się. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas 

trwania imprezy. Uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają 

zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach medialnych imprezy oraz zezwalają na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:  

➢ zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania a jego 

nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału  

w ceremonii dekoracji,  

➢ zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do jego przerwania, 

opuszczenia trasy i dojścia do mety pieszo chodnikiem lub poboczem drogi publicznej, 

➢ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także 

publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz  

w Internecie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, Miasto Radomsko,  

➢ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa  

w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie 

dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.). 
 
Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie „IX RADOMSZCZAŃSKIEGO 

BIEGU ULICZNEGO MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO" należy do Organizatora. 
Wszelkie sprawy sporne oraz interpretacje regulaminu rozsądza Organizator i sędziowie biegu. 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Podczas biegu obowiązują aktualne 

obostrzenia reżimu sanitarnego COVID - 19. 

 

 

 

 


