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REGULAMIN 
 

 
 

 
 
 
 

I. Organizator: 
• The North Event 
• Fundacja Good Time 
• Lokalny partner strategiczny: 

o Gmina Wejherowo 
o MOSiR Rumia 
o MOSiR Reda 

 
II. Terminy i miejsca:  

• #1 Bolszewo na 5 – 14.10.18 – Bolszewo, gm. Wejherowo 
• #2 XXXIV Bieg Pokoju – 03.11.18 – Rumia, ul. Jana III Sobieskiego 84A (polana przy Zochlinie) 
• #3 Uliczny Bieg Mikołajkowy – 09.12.18 – Reda, ul. Łąkowa 59 (stadion MOSiR Reda) –

zapraszamy w strojach mikołajów i elfów! 
 

III. Cel imprezy:  
• popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kaszub i okolic, 
• promocja aktywności na świeżym powietrzu, 
• promocja zdrowego stylu życia, 

 

IV. Uczestnictwo:  
• w biegu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 

wytrzymałościowego, 
• warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z dowodem tożsamości i dopełnienie 

formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem oraz pokonanie całego dystansu 
zgodnie z wytyczoną trasą, 

• uczestnicy biegu na dzień imprezy, muszą mieć ukończone 16 lat, 
• osoby, które w przeciągu 14 dni od rejestracji elektronicznej nie dokonają opłaty startowej 

mogą zostać wykreślone z listy osób zapisanych, 
• ustala się limit zawodników: 500 osób zapisanych i opłaconych na każdą imprezę cyklu 
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IV. Program minutowy:  
• #1 Bolszewo na 5 – 14.10.18 – Bolszewo, gm. Wejherowo: 

8:30 – otwarcie biura zawodów 
9:30 – zamknięcie biura zawodów nordic walking 
10:00 – start nordic walking 5 km 
10:30 – zamknięcie biura zawodów na bieg 
11:00 – start biegu 5 km 
ok. 12:00 – dekoracja i zakończenie imprezy 
 

• #2 XXXIV Bieg Pokoju – 03.11.18 – Rumia: 
8:00 – otwarcie biura zawodów 
09:30 – zamknięcie biura zawodów 
10:00 – start biegu 5 km 
10:05 – start nordic walking 5 km 
ok. 11:15 – dekoracja biegu i nordic walking 
12:15 – starty biegów dziecięcych i młodzieżowych (obowiązuje oddzielny regulamin i 
oddzielne zapisy) 
 

• #3 Uliczny Bieg Mikołajkowy – 09.12.18 – Reda: 
9:00 – otwarcie biura zawodów 
10:30 – zamknięcie biura zawodów 
11:00 – start biegu 5 km 
11:05 – start nordic walking 5 km 
ok. 12:15 – dekoracja i zakończenie imprezy 
 
 

V. Kategorie wiekowe w biegu i nordic walking:  
• kobiety i mężczyźni 16-29 lat 
• kobiety i mężczyźni 30-39 lat 
• kobiety i mężczyźni 40-49 lat 
• kobiety i mężczyźni 50-59 lat 
• kobiety 60+ lat 
• mężczyźni 60-69 lat 
• mężczyźni 70+ lat 

 
Uwaga: O kategorii decyduje rok urodzenia, nie data dzienna. 
 

VI. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 
• Numer startowy, zwrotny chip, dostęp do kawy i herbaty, pamiątkowy medal, foto i 

wideorelację, pomiar czasu i obsługę medyczną. 
• Najlepsi trzej zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. 
• Nagrody i pakiety mogą być wzbogacone przez partnera lokalnego i różnić się na 

poszczególnych imprezach w obrębie cyklu. 
 

VII. Rejestracja i opłaty: 
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• Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne: https://elektronicznezapisy.pl/ 
• Opłaty pobierane są za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl, formularz wpłaty 

wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line. 
• Wysokość opłat startowych waha się od 20 do 40 zł i różni się w zależności od terminu 

płatności. 
• Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów, jeśli wcześniej nie został 

wyczerpany limit uczestników. Kwota opłaty startowej dokonywanej w biurze zawodów jest 
zawsze wyższa od tej dokonanej we wcześniejszym terminie. 

• Wysokość opłat startowych w całym cyklu jest jednakowa. 
• Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie 

cyklu lub na innego zawodnika. 
 

VIII. Pomiar czasu 
• Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą zwrotnych chipów umieszczonych 

przy bucie zawodnika. 
• Czas zawodników mierzony jest brutto, od momentu wystrzału pistoletu startowego. 

 

IX. Numery startowe 
• Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia w widoczny sposób numeru startowego na 

piersi bądź brzuchu. 
• Zawodnicy chowający numery startowe pod odzieżą mogą zostać zatrzymani przez obsługę 

biegu, do momentu poprawnego przyczepienia numeru. 
• Noszony numer startowy musi odpowiadać numerowi chipa elektronicznego. 

 
X. Trasa 

• Długość trasy na każdej z imprez wyniesie 5 km. 
• Na dwóch pierwszych etapach zawodnicy poruszać się będą po przełajowej trasie, na 

ostatnim etapie w Redzie nawierzchnia natomiast będzie asfaltowa. 
• Trasa każdego biegu będzie wyraźnie oznakowana taśmą biało-czerwoną, w newralgicznych 

miejscach będą także ustawione osoby techniczne. 
• Punkt z wodą usytuowany będzie bezpośrednio za metą. 
• Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik. 
• Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze. 
• Start i meta oznaczone są bramami/bramą startową. 

XI. Wyniki 
• Organizator zobowiązany jest do wywieszenia nieoficjalnych wyników w widocznym miejscu 

najszybciej jak to możliwe. 
• Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu. 
• Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl 
• Oficjalne wyniki są nieodwołalne. 
• Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza 

zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 24h od umieszczenia wyników na stronie. 
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XII. Bezpieczeństwo 

• Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba 
techniczna. 

• Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku 
zawodów. 

• Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy. 

 
XIII. Punktacja w cyklu Grand Prix 
Punkty zdobywa się w kategoriach wiekowych i w open według klucza: 

• 1 miejsce 20 punktów, 
• 2 miejsce 18 punktów, 
• 3 miejsce 16 punktów, 
• 4 miejsce 14 punktów, 
• 5 miejsce 13 punktów, 
• 6 miejsce 12 punktów, 

. 

. 
• 16 miejsce 2 punkty, 
• od 17 miejsca wzwyż wszyscy otrzymują po 1 punkcie. 

 
Klasyfikacja generalna: 

• Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów całym cyklu, w przypadku takiej samej 
ilości punktów decyduje ostatni start. 

• By zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu końcowym należy wziąć udział przynajmniej w 
jednej imprezie. 

• Klasyfikacja dotyczyć będzie wszystkich kategorii wiekowych, a zawodnicy zostaną 
udekorowani na gali podsumowującej cykl w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

XIV. Postanowienia końcowe:  
• zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 
• Administratorem danych osobowych uczestników jest The North Event Krzysztof Walczak, 

szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu 
elektronicznezapisy.pl: 
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf 

• w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych, 
• organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we własnym 

zakresie, 
• zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, 
• ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego, 
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
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XV. Kontakt: 
e-mail: biuro@thenorthevent.pl  
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16): 
 
Biuro The North Event – (58) 688 88 51 
Adrian Sosnowski - 570 087 000 
 

 


