
Regulamin 
37. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego im. Zdzisława Krzyszkowiaka 

 V Grand Prix Wielkopolski Wschodniej
III Bieg o Puchar Prezesa Firmy Andre
Marsz NordicWalking

1. Cele
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 
Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 
Promocja miasta i powiatu kolskiego w kraju i poza granicami. 
Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
Popularyzacja NordicWalking jako czynnej formy wypoczynku.
Realizacja ogólnopolskiego kalendarza imprez.

2. Organizatorzy
Urząd Miejski w Kole;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

3. Współorganizatorzy
Andre Abrasive Articles Sp. z o.o. Sp. k.                                                                              
Wood-Mizer Industries                                                                                                        
Geberit
Starostwo Powiatowe w Kole
UKS „Maratończyk” w Kole
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kole
Komenda Powiatowa Policji w Kole
Ochotnicza Straż Pożarna w Kole nad Wartą
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęśniewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Powierciu
PCK Zarząd Rejonowy w Kole
Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni Kerria Sp. J.
Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów "Przyszłość" w Kole
4 Drużyna Starszoharcerska przy Zespole Szkół w Łubiance
ZHP Hufiec Koło
Sokołów S.A.                                                                                                                                
EMEL Meble   Marcin Lasota                                                                                                    

4. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w niedzielę 22 października 2017 r. w godzinach:
11:30 Bieg główny –START :miejscowość Koło Aleja Parkowa w Parku im. Stanisława 
Moniuszki–  ul. 3 Maja – ul. Curie Skłodowskiej – ul. Dąbska – Kolonia Powiercie – ul. 
Bursztynowa – ul. Żeromskiego 3 – Zawadki – Powiercie – Koło ul. Dąbska – ul. Curie 
Skłodowskiej – ul. Plater - ul. 3 Maja  –Aleja Parkowa w Parku im. Stanisława Moniuszki 
META.

5. Program szczegółowy
37. Międzynarodowy Bieg Warciański
V Grand Prix Wielkopolski Wschodniej

http://www.biegwarcianski.pl/pl/index.php/regulamin


III Bieg o Puchar Prezesa Firmy Andre
Marsz NordicWalking

Program:
11:00-11:25 – czas na przygotowanie i rozgrzewkę biegaczy
11:30 – start do biegu głównego
12:00-13:15 – przybycie zawodników na metę
13:15-14:00 – czas dla zawodników (prysznice i posiłek w MOSiR, ul. Szkolna 2B)
14.00 – oficjalne ogłoszenie wyników 37. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego oraz 
biegów współtowarzyszących. Dekoracja zawodników i wręczenie nagród – zakończenie 
zawodów w hali MOSiR ul. Szkolna 2B

6. Uczestnictwo
W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy:
- złożą podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu na własną 
odpowiedzialność,
- dokonają terminowego zgłoszenia,
- okażą przy weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem,
- uiszczą wpisowe do biegu,
- w biegu mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2001 i starsi, zawodnicy którzy nie 
ukończyli 18-go roku życia zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na start 
w biegu głównym.

7. Zgłoszenia
W zgłoszeniach indywidualnych i zbiorowych należy podać:
- nazwisko i imię (drukowanymi literami),
- datę urodzenia (wg układu: dzień, miesiąc, rok),
- adres zamieszkania z kodem pocztowym,
- nazwę organizacji/klubu i jej miejscowość,
- narodowość,
- rozmiar koszulki,
- prawo do ulgi 50% lub jej brak,
- niepełnosprawność lub jej brak,
- czy jesteś z powiatu kolskiego,
- czy jesteś mieszkańcem Koła,
- czy bierzesz udział w marszu NordicWalking.
- czy chcesz otrzymać fakturę?

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło
tel. 63 27 25 410, e-mail:  mosir_kolo@poczta.onet.pl

Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie internetowej: www.biegwarcianski.pl. do dnia
18 października 2017 r. Istnieje również możliwość zgłoszenia w dniu zawodów ( liczba 
miejsc ograniczona do wysokości limitu). 
Weryfikacja, wpłata wpisowego i wydanie numerów startowych odbędzie się w dniach:

-czwartek –piątek 19-20 października 2017 r. w godz. 7.30-15.30, w pokoju 23, Hala MOSiR 
ul. Szkolna 2B
-sobota 21 października 2017 r. w godz. 9.00-12.00 w sekretariacie zawodów – MOSiR       
ul. Szkolna 2B ( hala sportowa).
-niedziela 22 października 2017 r. w godz. 8:30-10:30 w sekretariacie zawodów – MOSiR   
ul. Szkolna 2B ( hala sportowa).

Organizator określa limit zawodników na 600 osób - decyduje kolejność wpłat 
zaksięgowanych na rachunku bankowym.

8. Klasyfikacje
1. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wszystkich biegów, a w biegu głównym – 
generalna oraz w grupach wiekowych kobiet i mężczyzn:
Kobiety Mężczyźni

http://www.biegwarcianski.pl/
mailto:mosir_kolo@poczta.onet.pl


K19 – 19 lat i młodsze M19 – 19 lat i młodsi
K20 – 20-29 lat M20 – 20-29 lat
K30 – 30-39 lat M30 – 30-39 lat
K40 – 40-49 lat M40 – 40-49 lat
K50 – 50-59 lat M50 – 50-59 lat
K60 – 60-69 lat M60 – 60-69 lat
K70 – 70 lat i więcej M70 – 70 lat i więcej
Uwaga: o zaliczeniu do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. Klasyfikacje indywidualne i 
drużynowe prowadzone są w czasach brutto.

2. Klasyfikacja NordicWalking: generalna kobiet i mężczyzn.

9. Sprawy finansowe
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy i sponsorzy.
Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy w zakresie własnym.
Uczestników biegu głównego obowiązuje wpisowe: liczy się data wpływu na konto
- przy zgłoszeniu do 15 września 2017 r.:30 zł bez koszulki, 50 zł z koszulką
- od 16 września  do 15 października 2017 r. 40 zł bez koszulki, 60 zł z koszulką
- od 16-18 października 40 zł bez koszulki                                                                                - 
- w dniu zawodów w wysokości 60 zł. bez koszulki
Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika.
Uczniowie, studenci oraz emeryci po okazaniu ważnego dokumentu korzystają z 50% zniżki. 
Zniżki nie dotyczą zakupu koszulek. Osoby niepełnosprawne z grupą inwalidzką zostają 
zwolnieni z wpisowego.
Organizator nie zwraca wpisowego w razie nieobecności zawodnika. 
W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają: medal ( po ukończeniu biegu) koszulkę 
techniczną( w pakiecie z koszulką), numer startowy bezzwrotny, agrafki, bon na ciepły 
posiłek, zimny i ciepły napój, worek na odzież.
Wpłat wpisowych  na 37. Międzynarodowy Bieg Warciański można dokonywać przez system
PayU lub na konto Firmy T4R ( pomiar czasu) Nr.  31 1050 1852 1000 0092 0919 6642. 
*Koszulkę techniczną otrzymują osoby, które opłaciły wpisowe z koszulką.

10. Nagrody
1.Dla najlepszych zawodników biegu głównego ufundowano nagrody pieniężne 
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn o wartości:
- 1 miejsce 500 zł;
- 2 miejsce 400 zł;
- 3 miejsce 300 zł;
2. Dla najlepszych zawodników z Polski ( Polek i Polaków).
 - 1 miejsce  1000 zł
-  2 miejsce  800 zł
-  3 miejsce  600 zł
-  4 miejsce  500 zł
-  5 miejsce  400 zł

3. Nagrody indywidualne i zespołowe otrzymują:
a) statuetkę/puchary/nagrody – zdobywcy miejsc I-III obu kategorii w klasyfikacji generalnej 
w biegu głównym;
b) statuetkę/puchary/nagrody – zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników z Polski,
c) statuetkę/puchar/nagrody – zwycięzcy klasyfikacji podanej w punkcie 8.1 (miejsca I-III)
d) statuetkę/puchar/nagrody  – najszybsza drużyna (łączna suma punktów 8 najlepszych 
zawodników. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów                         
(1 miejsce 1 pkt., 2 miejsce, 3 miejsce 3 pkt., itd.)
e) statuetkę/puchar/nagrody – najszybsze zawodniczki z powiatu kolskiego – miejsca I-III,
f) statuetkę/puchar/nagrody – najszybsi zawodnicy z powiatu kolskiego – miejsca I-III,
g) statuetkę/puchar/nagrody  – najszybsze zawodniczki z Koła o Puchar Burmistrza Miasta 
Koła– miejsca I-III,



h) statuetkę/puchar/nagrody – najszybsi zawodnicy z Koła o Puchar Burmistrza Miasta Koła –
miejsca   I-III,
i) statuetkę/puchar/nagroda  - najmłodszy zawodnik biegu głównego,
j) statuetkę/puchar/nagroda  - najstarszy zawodnik biegu głównego,
k) statuetkę/puchar/nagroda – zwycięzcy klasyfikacji podanej w punkcie 8.2 (miejsca I-III),    
l) medale wszyscy uczestnicy biegu głównego,
Uwaga. Nagrody w kategoriach wiekowych i generalnych nie dublują się.

11. Sprawy różne
Trasa biegu  10 km o nawierzchni asfaltowej, trasa NordicWalking 5 km o nawierzchni 
asfaltowej. Posiada atest trasy biegu ulicznego przyznany przez PZLA.Bieg odbędzie się przy
ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad 
regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i 
Policji.
Limit czasowy 1 godz. i 45 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do 
godziny 13.15 zobowiązani są do przerwania biegu/marszu i zejścia z trasy. Po tej godzinie 
organizator nie zapewnia bezpieczeństwa na trasie, a zawodnik ponosi pełną 
odpowiedzialność za własne działania i zaniechania stosownie do obowiązujących przepisów 
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
Bieg główny odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym. Kolumnę biegnących 
zawodników zabezpieczają radiowozy policyjne.
Opiekę medyczną zabezpiecza karetka typu A2 z ratownikiem medycznym i lekarzem oraz 
wolontariusze PCK.
Elektroniczny pomiar czasu przy biegu głównym.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 21 na 22 października 2017 r. w Hali Sportowej 
przy ul. Szkolnej 2B (należy zabrać ze sobą karimatę i śpiwór). Zawodnicy będą przyjmowani
na nocleg w dniu 21 października 2016 r. w godz. 17.00-19.00.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych.
W sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem , rozstrzygają Sędzia Główny 
oraz Organizator.
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.
Komunikat końcowy będzie zamieszczony w Internecie na stronach:
www.biegwarcianski.pl;
www.mosir.kolo.pl.

Adres Organizatora:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B
62-600 Koło
Tel./Fax 63 27 25 410
www.mosir.kolo.pl
e-mail: mosir_kolo@poczta.onet.pl

Organizatorzy zapraszają do Koła!
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