
REGULAMIN 5. NOCNYsieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego
I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 5. Półmaratonu Kieleckiego jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sie-
BIEGA - www.siebiega.com.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 25 maja 2019 r. w Kielcach.

2. Start 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego nastąpi o godzinie 20:00 z ul. Mariana Sołtysiaka 
„Barabasza” w Kielcach. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

5. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin. 
  

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od strzału startera. 

2. Zawodnicy, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu na 10 kilometrze po upływie 2 
godzin od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do 
mety samochodem z napisem KONIEC BIEGU.
 

http://www.siebiega.com


IV. UCZESTNICTWO

1. W 5. sieBIEGA Półmaratonie Kieleckim prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 
dnia 24 maja 2019 r. ukończą 17 lat. Osoby niepełnoletnie będą mogły odebrać pakiet startowy 
tylko w towarzystwie prawnego opiekuna, po podpisaniu przez niego odpowiedniego oświadcze-
nia.
    
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w 5.sieBIEGA Półmaratonie Kieleckim muszą zostać zweryfi-
kowani w Biurze Zawodów mieszczącym się w dniu biegu - 25 maja 2019 r. na Suzuki Arenie (Sta-
dion Korony Kielce) w godzinach 16:00 - 19:00, bądź w dniach 23-24.05.2019r. w Biurze Zawodów 
umiejscowionym w Galerii Korona przy ul. Warszawskiej w Kielcach (poziom 0). W dniu 23 maja 
(czwartek od godz. 17:00 - 20:00) lub w piątek 24 maja 2019 w godzinach 16:00 - 20:00.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy 
wraz z chipem do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Uwaga: Organizator nie gwaran-
tuje wszystkim uczestnikom otrzymania koszulki w wybranym przez siebie rozmiarze.

4. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika  
 w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości.

5. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez 
zawodnika potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) oraz okazania  
 w Biurze Zawodów kserokopii dowodu osobistego zawodnika. Potwierdzenie nadania numeru be-
̨dzie dostępne na stronie www.siebiega.com. 

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego mo-
dyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

7. Nieodebrane w terminach określonych w rozdziale IV pkt 3 pakiety startowe nie będą wydawane 
ani rozsyłane w terminie późniejszym.

8. Zabronione pod karą dyskwalifikacji jest odsprzedawanie, oddawanie i zamienianie się nume-
rami startowymi. Numer startowy na koszulce zawodnika musi się zgadzać z imieniem  
 i nazwiskiem zapisanym na oficjalnej liście startowej. Udowodniona przez Organizatora zamiana 
numerów, zmiana zawodnika itp. będzie groziła dyskwalifikacją w wynikach końcowych, nie przy-
znaniem nagrody (w przypadku zajęcia miejsca 1 -3 w swojej kategorii). 

9. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu 
startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 maja 2019 r. 
Cesję opłaty startowej wykonuje się samodzielnie po rejestracji/zalogowaniu na stronie www.data-
sport.pl. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu starto-
wego, bez względu na przyczynę.
    
 V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
www.siebiega.com oraz www.datasport.pl  

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata 
startowa.

3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 23 maja 2019r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udzia-
łu będzie możliwe tylko w dniu biegu w Biurze Zawodów.

http://www.datasport.pl
http://www.datasport.pl


4. Organizator ustala limit uczestników 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego na 1100 osób (opła-
conych). Po uiszczeniu opłaty przez 1100 uczestnika zapisy zostaną zamknięte automatycznie.

VI. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego ponosi koszty opłaty startowej (wpiso-
wego).

2. W przypadku wyczerpania limitu uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość urucho-
mienia tzw. puli rezerwowej wielkości 50 pakietów startowych w cenie 150 zł, które będą dystrybu-
owane do momentu rozpoczęcia biegu.

3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekro-
czenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do do-
płacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokony-
wał swojej ostatniej wpłaty.

4. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) na stronie www.datasport.pl.
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy „SieBiega"

W dniach 10.01.2019 r. - 31.01.2019 r. opłata wynosi 70 zł.
W dniach 01.02.2019 r. - 23.05.2019 r. – opłata wynosi 80 zł.
Opłata startowa w dniu 25.05.2019 r. (w dniu biegu) w Biurze Zawodów wynosi 150zł.  

5. Dowodem wpływu opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku za-
wodnika na liście startowej na stronie www.datasport.pl. Jeżeli po upływie 14 dni numer startowy 
nie pojawi się, zawodnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub pod 
adresem e-mail kontakt@siebiega.com.

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu 
bankowego z winy poczty lub banku.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za wniesioną opłatę startową INFORMUJEMY iż stowa-
rzyszenie nie ma możliwości wystawiania takiego dokumentu. Dla osób chcących mieć potwier-
dzenie wpłaty stowarzyszenie wystawia tzw. rachunek uproszczony. Zainteresowani zawodnicy 
powinny wysłać maila na adres kontakt@siebiega.com oraz wpisać wymagane dane potrzebne do 
wystawienia dokumentu. UWAGA! Zgłoszenia o wystawianiu rachunków prosimy przesyłać do 22 
maja 2019 roku.

VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Klasyfikacje wiekowe:
K-20 M-20 (17-29 lat)
K-30 M-30 (30-39 lat)
K-40 M-40 (40-49 lat)
K-50 M-50 (50-59 lat)
K-60 M-60 (60-69 lat)
K-70 M-70 (70 i więcej lat)
    
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kon-
trolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się 
zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

mailto:kontakt@siebiega.com


3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na pod-
stawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje 
odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto (liczonych od chwili przekroczenia linii 
startu przez zawodnika).

4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto  
 i netto.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 28.05.2019r. do godz. 18:00 na adres 
mailowy kontakt@siebiega.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i 
oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 03.06.2019 r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

7. Ze względu na trasę z przeszkodami architektonicznymi (krawężniki, schody) organizator nie 
przewiduje udziału osób na wózkach inwalidzkich.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 5. sieBIEGA Półmaraton Kielecki otrzymają na mecie pa-
miątkowe medale

2. Zwycięzcami biegu zostają zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w kategorii kobiet i me-
̨żczyzn open. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

3. W kategorii „Najlepszy Polak” (osoba posiadająca polskie obywatelstwo) - trzy pierwsze na me-
cie kobiety i trzech pierwszych mężczyzn otrzymują nagrody finansowe: 500 zł za zdobycie pierw-
szego miejsca, 300 zł za zdobycie drugiego miejsca i 200 zł za zdobycie trzeciego miejsce.

4. W kategorii „Najlepszy Kielczanin” (osoba posiadająca zameldowanie na terenie Kielc) - pierw-
sza kobieta i pierwszy mężczyzna otrzymają nagrody rzeczowe

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych  
 i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach  

 

IX. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 4 kilometry. Na trasie znajdować 
się będą cztery punkty odżywiania.

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 oraz 20 km.

X. DEPOZYTY I WYŻYWIENIE  

1. Zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów w dniu biegu worek oznaczony numerem startowym, 
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można ode-
brać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 
startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną oso-
bę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz doku-
mentów.



2. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy 
będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica. UWAGA!  

W związku z warunkami jakimi dysponuje klub Korona Kielce, zwraca się uwagę na koedukacyjne 
prysznice, zalecane jest zabranie strojów kąpielowych w celu skorzystania z prysznica.

3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie 
biegu oraz na mecie (woda).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przebywanie na trasie 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego bez ważnego numeru startowego 
jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez ob-
sługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolka-
ch, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Niedozwolone jest również korzy-
stanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie 
pojazdy Organizatora (rowery, motocykle i samochody) odpowiednio oznakowane.

2. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Pod-
pisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, 
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego  
w bezpieczne miejsce, przez personel medyczny i paramedyczny, działający w imieniu Organizato-
ra. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  i pocia-
̨ga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem  
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki
ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył  
i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącz-
nie na własną odpowiedzialność.  

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.  

5. Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której
wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać. 

6. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie
oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez
przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBiega, udostępniania sponsorom oraz
partnerom 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego w celu ich promocji w kontekście udziału
w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Stowarzyszenia, na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez 
Stowarzyszenia, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego 
danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą 
sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.



7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powo-
dów.  

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizato-
rowi 5. sieBIEGA Półmaratonu Kieleckiego. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Or-
ganizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane 
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 
częściowo) zachowują ważność.


