
 

REGULAMIN  BIEGU  ZAMOYSKIEGO  

KÓRNIK  16  LIPCA  2017  r. 
 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie UKS – Jedynka Kórnik Pl. Niepodległości 28, 62-035 Kórnik. 

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU: 

- popularyzacja miejsc i postaci historycznych Gminy Kórnik o szczególnym znaczeniu. 

- promocja aktywnej turystyki  sportowej na terenie Powiatu Poznańskiego z wyszczególnieniem walorów Miasta i 

Gminy Kórnik.  

- promocja biegania i zdrowego trybu życia – realizacja poprzez udział i ukończenie zawodów. 

- propagowanie biegania jako formy oderwania się od dnia codziennego. 

- Integracja środowiska samorządowego poprzez zachęcenie do zdrowej rywalizacji. 

- Umożliwienie debiutu na trasie o niezbyt wymagającym dystansie i stopniu trudności. 

- Umożliwienie pobicia rekordów życiowych przez bardziej doświadczonych biegaczy. 

  

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się 16 lipca 2017 r. (niedziela) o godz. 09:00 w Kórniku k/Poznania.  

Start na ul. Poznańskiej 86, meta – Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu (dawny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kórniku) 62-035 Kórnik, ul. Leśna 6. 

 

 

III. DYSTANS: 10 km – trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu drogowym. 

 

START - ul. Poznańska (na wysokości posesji nr 86), następnie cały czas ul. Poznańską, długą prostą przez Plac 

Niepodległości i dalej ul. Zamkową, na końcu której skręcasz w lewo w ul. Parkową (okrążając w ten sposób większą 

część Arboretum). Na końcu tej ulicy, tuż przed skrzyżowaniem czeka nawrót w prawo i spowrotem krótkim 

odcinkiem aby skręcić delikatnie w lewo w Aleję Flensa – około 1,5km prostej. Na wylocie skręcasz w prawo w ul. 

Dębicką i znowu w prawo w ul. Główną. To już 5km! Główna przechodzi w ul. Biernacką, którą dobiegniesz do 

kolejnego skrzyżowania. Należy skręcić w lewo w ul. Armii Krajowej. Jesteś na Rynku, z którego przed światłami 

należy skręcić w prawo (ul. Jeziorna). W dalszej kolejności wbiegasz na Promenadę im. Wisławy Szymborskiej. Na 

wysokości 8 kilometra skręt w prawo aby jej krótkim odcinkiem wrócić spowrotem do centrum Kórnika (Plac 

Niepodległośći). Skręcasz w lewo i cały czas prosto, aby około 200 metrów przed miejscem skąd startowałeś skręcić 

w lewo na ścieżkę pieszorowerową, którą dobiegniesz do ul. Leśnej. Pozostało niecałe 400 metrów płaskiego odcinka 

w cieniu drzew. META. 

 

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie dokonywać będzie firma PlusTiming za pomocą bezzwrotnych 

chipów aktywnych zamocowanych przy spersonalizowanych numerach startowych. 

 



 
  

 

IV. UCZESTNICTWO 

Udział mogą wziąć wszyscy chętni posiadający obywatelstwo Polski, którzy najpóźniej do dnia 16 lipca ukończą 16 

lat, dokonają rejestracji poprzez formularz na stronie www.biegzamoyskiego.pl oraz uiszczą opłatę w wysokości 

35,00 zł najpóźniej do dnia 05.07.2017 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie). Nr konta do wpłaty 

otrzymasz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.  

5% wpisowego przeznaczamy na rehabilitację Kamila, u którego zdiagnozowano Zespół LEIGHA. 

W biegu mogą wziąć udział osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lecz trwale zamieszkujący na terenie 

Polski, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od organizatora przed rejestracją (kontakt do dyrektora 

biegu na końcu regulaminu). Obcokrajowcy, którzy zarejestrują się bez zgody będą usuwani z listy startowej. 

Warunkiem uczestnictwa jest również podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku 

osób niepełnoletnich zgodę podpisuje prawny opiekun. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie poprzez 

okazanie dokumentu tożsamości przy odbiorze pakietu startowego. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

Przypominamy, że osoby które w poprzedniej edycji Biegu „stały na pudle” zwolnione są w tym roku z opłaty. 

 

http://www.biegzamoyskiego.pl/


UWAGA! Organizator przewidział limit uczestników – 999 osób! 

Zapisy startują 1 maja 2017 i kończą się 30 czerwca. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 

uczestników nie przewiduje się uruchomienia dodatkowych miejsc. Nie ma możliwości zgłoszenia się po 

zamknięciu elektronicznej rejestracji. Prosimy nie dzwonić i nie pisać w tej sprawie. W dniu biegu tym bardziej 

nie będzie możliwości zapisania się. 

 

V. KATEGORIE: 

KOBIETY/MĘŻCZYŹNI 

K/M - 16: 16-18 lat 

K/M - 20: 18-29 lat 

K/M - 30: 30-39 lat 

K/M - 40: 40-49 lat 

K/M - 50: 50-59 lat 

K/M - 60: 60-70 lat 

K/M - 70: 70+ 

 

Klasyfikacja dodatkowa: 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI POWIATU POZNAŃSKIEGO – klasyfikacja tylko dla pracowników 

wszystkich instytucji samorządu terytorialnego z siedzibą na terenie Powiatu Poznańskiego (17 gmin wokół Poznania) 

i Miasta Poznań. Również Urząd Wojewódzki i Marszałkowski. 

Podczas rejestracji poprzez formularz należy zaznaczyć odpowiednią opcję i wpisać nazwę instytucji. 

 

Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii odbędzie się o godz. 11:00 obok biura zawodów. 

Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 

zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej. 

Zwycięzcy klasyfikacji open nie będą brani pod uwagę w kategoriach wiekowych. 

 

 

VI. NAGRODY 

Organizator przewiduje nagrody finansowe za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Nagrody w 

każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn uzależnione są od hojności sponsorów. Każdy z uczestników otrzyma 

pamiątkowy medal. 

Nagrody zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu zapisów. 
 

 

VII. BIURO ZAWODÓW. 
Biuro zawodów – świetlica budynku głównego Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu (dawny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kórniku) 62-035 Kórnik, ul. Leśna 6, będzie czynne w sobotę 15 lipca od godziny 14:00 do 20:00 i w 

niedzielę 16 lipca (dzień zawodów) od godziny 6:00 do 8:00. W tych terminach można odebrać pakiety startowe. 

Depozyty będzie można pozostawić w wyznaczonym miejscu na terenie obiektu. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu. Zawodnicy kończący bieg z zakrytym numerem nie będą 

sklasyfikowani, 

- nie odebranie numeru startowego w wyżej wymienionym terminie i miejscu uniemożliwia start w biegu, 

- w przypadku rezygnacji organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej, 

- ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników nie ma możliwości udziału z wózkami dziecięcymi, 

- każdy uczestnik otrzyma wodę na trasie i posiłek regeneracyjny po biegu, 

- pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą bezzwrotnych chipów. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie 

dyskwalifikacją, 

- organizator nie zabezpiecza noclegów, 

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

- zawodnicy będą mogli korzystać z natrysków. 

- pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania zasad fair-play, 

- warunki regulaminu nie podlegają negocjacji, 

- wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator. 

 



W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Marek Broniewski – dyrektor biegu 

e-mail: kontakt@marekbroniewski.pl 

www.biegzamoyskiego.pl 

 

 

 

 


