
BIEG RADIOLOGA 

Regulamin Biegu Radiologa na 5 km 

 

I. Cel imprezy 

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia. 

2) Promocja Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. 

 

II. Dane Organizatora 

Organizatorem Biegu Radiologa jest Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne 

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, NIP 526-21-99-985. 

 

III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu 

1) Bieg Główny na dystansie 5 km odbędzie się w dniu 7 czerwca (piątek) 2019 r.  

     w Gdańsku. 

2) Start Biegu Głównego nastąpi o godzinie 7:00 w Parku Reagana, na wysokości    

     wejścia D od ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (dawna Dąbrowszczaków). Start    

     dla wszystkich zawodników będzie jednoczesny i będzie sygnalizowany sygnałem    

     dźwiękowym startera.  

3) Linia startu Biegu Głównego zostanie zamknięta po 1 minucie od sygnału    

      dźwiękowego startera oznajmiającego start.  

4)  Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie do godziny 6:59. Wejście    

      do strefy startowej możliwe będzie od godziny 6:45.  

5)  Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Biegu Głównego będą przekazywane   

     przez służby Organizatora przy pomocy systemu nagłaśniającego umieszczonego  

     w strefie startu. W związku z powyższym zaleca się nieużywanie przez zawodników    

     własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami. 

 

IV. Trasa Biegu Głównego i limit czasu 

1) Trasa Biegu Głównego prowadzić będzie przez alejki Parku Reagana. START  

      i META: Park Reagana na wysokości wejścia D od strony ulicy Prezydenta Lecha    

      Kaczyńskiego, w pobliżu Placu Zabaw Kraina Zabawy. 

 Trasa Biegu Głównego może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych     
 zdarzeń atmosferycznych, lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które   
 będą miały wpływ na bezpieczeństwo zawodników.  

 
2)   Na trasie nie będzie wykonywany pomiar czasu.  

3)  Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego, wynoszący 45 minut od   

      momentu wystrzału startera oznajmiającego start. 

 



V. Warunki uczestnictwa 

1)  W Biegu Głównym mogą startować wyłącznie zawodnicy zapisani przez Organizatora  

     oraz uczestniczący w 42. Zjeździe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa    

     Radiologicznego.  

2) W Biegu Głównym mogą brać udział chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich  

       do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój     

       udział do Organizatora i zostali wpisani na listę startową. Jednocześnie oznacza  

       to, że Uczestnik zaakceptował Regulamin Biegu Radiologów. 

3) Do Biegu Głównego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przy odbiorze   

       pakietu startowego w Biurze Zawodów złożą na druku Organizatora podpisane   

       własnoręcznie, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu Głównym oraz będą    

       widniały na liście startowej.  

4) Zawodnicy startują w Biegu Głównym na własną odpowiedzialność. Przekazanie   

     Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz    

     dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres    

     i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Głównym, w tym zagrożenie   

     wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),   

     a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć   

     to ryzyko. 

5)  Zawodnicy startujący w Biegu Głównym zobowiązani są do przestrzegania przepisów  

       ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb   

       odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej,   

       a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu Głównego  

       z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

 

VI. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych 

1) Rejestracja do Biegu Głównego, poprzez kontakt drogą mailową na adres:    

      symposium@symposium.pl.  

2) Pakiety powitalne do Biegu Głównego odbierać będzie można wyłącznie w dniu    

     7.06.2019 (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Parku Reagana  

     na wysokości wejścia D od strony ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w pobliżu   

     Placu Zabaw Kraina Zabawy w godzinach 6:10-6:55. 

3)  Zawodnicy, którzy nie będą znajdowali się na liście startowej nie otrzymają pakietów    

   powitalnych i nie będą mogli wystartować w Biegu Głównym oraz nie zostaną    

   sklasyfikowani. 

 

VII. Opłata startowa 

1) Opłata startowa wynosi 20 zł. Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do dnia     

     4.06.2019 r. na podane konto podane w potwierdzeniu rejestracji na bieg. 

 

 

mailto:symposium@symposium.pl


VIII. Klasyfikacja 

1)  W Biegu Głównym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:  

a) Klasyfikacja trzech pierwszych kobiet,   

b) Klasyfikacja trzech pierwszych mężczyzn.  

2) W Biegu Głównym nie będzie prowadzonych dodatkowych klasyfikacji oraz   

               klasyfikacji końcowej. Nie będzie również prowadzony pomiaru czasu. 

 

IX. Nagrody 

1) Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące     

               nagrody: 

a) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn  

b) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób   

          wystartowali oraz ukończyli Bieg Główny. 

 

X. Inne postanowienia 

1) Zawodnicy będą mogli oddać do depozytu rzeczy zapakowane w worku.  

                Rzeczy luzem, bez worków, nie będą przyjmowane. 

2)  Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb   

      Organizatora. 

3)   Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia    

      środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących a także 

      środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania   

      takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą  

      dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz,  

      Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub  

      zdyskwalifikowania go w jego trakcie. 

4)  Zawodnik w czasie Biegu Głównego nie może opuszczać i powracać na trasę pod   

      karą dyskwalifikacji. 

5)  Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach   

      zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby    

      nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze. 

6)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie    

     Biegu Głównego od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem    

     czasowym, a także w centrum zawodów do godziny 8:10 w dniu 7 czerwca 2019 r.  

     Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych  

     zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.  

Decyzje podjęte przez obsługę medyczną, co do udziału zawodnika w Biegu      

  Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika.  

              Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację   

              zawodnika.  



7) Uczestnik Biegu Głównego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora     

     swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych  

     z organizacją Biegu Radiologa, oraz w 42. Zjeździe Polskiego Lekarskiego   

     Towarzystwa Radiologicznego i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy  

     w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych   

     fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych   

     Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć  

     w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania,   

     zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda  

     na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda  

     na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie. 

8) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego   

    Głównego Biegu Głównego.  

9) Protesty dotyczące wyników Biegu Głównego przyjmowane są w Biurze Zawodów    

     7.06.2019 r. do godziny 7:40. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane   

     merytorycznie.   

 

 

    Organizator  

 


