
 

 

ŻUŁAWSKIE 

TOWARZYSTWO 

SPORTOWE 

82-100 Nowy Dwór Gdański  ul. Warszawska 22 

   Tel/fax. 55 246 27 07;  e-mail: ztsnowy@wp.pl 

 

REGULAMIN 

XII JESIENNEGO BIEGU 

GBURÓW 

12 października 2019 r. 
 

I. Cel: 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 

 Promocja Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, powiatu Nowy Dwór Gdański i  Pomorza. 

II. Organizator 

ŻUŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE  Nowy Dwór Gdański 

 

Współorganizatorzy: 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Nowy Dwór Gdański 

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Nowy Dwór Gdański 

 

 Sędzia Główny: Lubomir Głowacki 

 Koordynator biegu:  Ireneusz Stolarz 

 Biuro zawodów: Grzegorz Kos 

 

Partnerzy: 

URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Gdański,  

STAROSTWO POWIATOWE Nowy Dwór Gd. 

URZĄD  GMINY  Stegna 

POMORSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 

SZOP Spółka z o.o Nowy Dwór Gdański 
CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Spółka z o.o 

ABIS Nowy Staw 

III. Patronaty: 

 Honorowy  – Burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego. 

 Honorowy  Biegów Młodzieżowych – Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański 

 Medialny – Dziennik Bałtycki, Portal zulawyimierzeja24.pl, 

Maratonypolskie.pl, 

IV. Termin i miejsce: 

 12.10.2019 rok, godz. 12.00. START/META przy Żuławskim Ośrodku Kultury, ul. 

Sikorskiego 21. 

 Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. Sikorskiego 21 - czynne od godziny 8.30 do 9.30 (bieg dzieci i  młodzieży) 

 biuro zawodów  bieg główny – 10.00 – 11.30 



 
Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse: 

 
9:30 - Otwarcie imprezy 

10.00 – Bieg Krasnali chłopców i dziewcząt - rocznik 2010 i młodsi – dystans około 160m 

10.10 – Dekoracja zwycięzców biegu Krasnali 

10.20 –  Bieg Podstawówek chłopców i dziewcząt - rocznik 2009-2007 – dystans około 620m 

10.30 – Dekoracja zwycięzców biegu Podstawówek 

10.40 – Bieg Młodzieży chłopców i dziewcząt - rocznik 2006-2004 – dystans 1100m 

10.50 – Dekoracja biegów Młodzieży 

 

12.00 – XII JESIENNY BIEG GBURÓW kobiet i mężczyzn na dystansie - 10,2km ulicami miasta 

13.30 – Dekoracja zwycięzców XII JESIENNEGO BIEGU GBURÓW 

14:30  – Oficjalne zakończenie imprezy. 
 

 

KATEGORIE WIEKOWE 

WIEK KOBIET 

16-19 K1 

20-29 K2 

30-39 K3 

40-49 K4 

50-59 K5 

60 i starsi K6 
 

 

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 2003 i starsi! Udział w zawodach osób 

urodzonych w rocznikach 2003, 2002, 2001 jest możliwy tylko za okazaniem pisemnej zgody 

rodzica/prawnego opiekuna w dniu biegu w biurze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik biegu 

rocznika 2001 w dniu biegu okaże dokument tożsamości potwierdzający pełnoletniość, zgoda 

rodziców nie będzie wymagana. 

 
V. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do biegu  głównego należy dokonać przez internet  http://bieggburow19.chiptiming.pl/  do 

08.10.2019 oraz w uzasadnionych przypadkach w dniu zawodów od godziny 10.00  do godz. 11.30 

Zapisy dla Krasnali, Podstawówek oraz Młodzieży w dniu zawodów od godziny 8.30 do 9.30 w biurze 

zawodów, lub zgłaszając się na adres lubomir-glowacki@wp.pl do dnia 10.10.2019r. 

 
VI. Nagrody: 

 W biegu KRASNALI - słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu + 

medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt, 

 W biegu PODSTAWÓWEK – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu 

+ medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt, 

 W biegu MŁODZIEŻY- słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu + 

statuetki dla zwycięzców +  medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbieggburow17.chiptiming.pl%2F&h=ATMp-CiRIyhE2-2GZqB0TWDAAo3ZUg_yRzyNeqFBnJVgN9yekCOgjU7D6mSfDAo1axIVeQCCpZZo7KZGlomdKAGqEQ-Mc6IRDh_jA_alm1cQwnZlYEc5WOub14atFozr5KtFYGH5uZlVZe1GETVNUUoIEhkv6AypVE3n4oXZYWlpeFmh1qqctYXTfixK1pIukidFe0J4BeiyP0j01BgYm_anLgkfiyEmEKKaVfMpl0kBBU34ksb9SOA_pmIzET81zyVh-Q6kwtdy4Ke6dtlhgrMVlAeTIOKoFb3XMgO0f1-iR4hqPA8
mailto:lubomir-glowacki@wp.pl


 W kategoriach wiekowych biegu głównego – statuetka + słodki upominek 

dla pierwszej trójki w każdej kategorii wiekowej 

 W biegu głównym „open” – nagrody finansowe dla pierwszej trójki kobiet 

i mężczyzn (500,300,200zł) oraz puchary. Nagrody finansowe będą wypłacane 

zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującym w tym zakresie. 

 
 

Nagrody specjalne: 

 Dla najstarszej i najstarszego uczestnika, 

 Dla najlepszej zawodniczki oraz najlepszego zawodnika Nowego Dworu 

Gdańskiego w biegu głównym (mieszkańcy miasta i gminy Nowy Dwór Gdański), 

 Nagrody nie dublują się, 

 Dla każdego uczestnika biegu głównego na mecie – medal bity, napój, gorący posiłek 

VII. Postanowienia końcowe: 

 Opłata startowa w biegu głównym wynosi 40 zł, płatne za pomocą przelewu 

bankowego do 08.10.2019r. 

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym na miejscu zawodów. Podwyższona oplata w dniu 

biegu 50zł. Wpłaty internetowe nie podlegają zwrotowi. 

 
 Wpłaty na konto Żuławskiego Towarzystwa Sportowego – 92 8306 0003 0001 7271 

2000 0010  z dopiskiem: JBG, nazwisko i imię zawodnika. 

 startujemy bez przeciwwskazań  lekarskich; zawodnicy w dniu biegu podpisują 

oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej w biegach długich 

oraz że zapoznali się z regulaminem - na własną odpowiedzialność. Podpisują również 

oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku oraz danych uczestnika zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Ochrony danych osobowych. 

 organizator zapewnie elektroniczny pomiar czasu, 

 organizator zapewnia przebieralnie, 

 organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy, 

 ubezpieczenie należy do uczestników biegu, 

 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, 

 zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

 wszelkie sprawy sporne rozstrzyga  Sędzia Główny i Koordynator biegów. 

Kontakt: 

                              

Ireneusz Stolarz 

tel. 697 971 208 

mail - ztsnowy@wp.pl 

 
Adres: Żuławskie Towarzystwo Sportowe 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 22 

Strona internetowa: 

http://www.miastonowydwor.pl/ 

http://www.nowydworgdanski.pl 

mailto:ztsnowy@wp.pl
http://www.miastonowydwor.pl/
http://www.nowydworgdanski.pl/


 
 

 
Pętla duża 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pętla mała 

 


