
REGULAMIN ZAWODÓW
XXV MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI

I. Organizatorzy
- Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
- Stowarzyszenie Sportowe Słońca Jury

II. Współorganizatorzy
- Park Linowy Jura
- Spichlerz restauracja
- Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn

III. Cel imprezy
- promocja miasta i gminy Olsztyn
- popularyzacja i upowszechnianie biegania i marszu jako najprostszej formy

aktywności ruchowej
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

IV. Termin i miejsce
- Olsztyn, błonia przy restauracji Spichlerz
- 29 maja 2022 roku
- biuro imprezy czynne od 8.00 do 12.00

V. Harmonogram imprezy
- 8.00 - 12.00 - praca biura zawodów
- 9.00 - start biegu JURA CROSS - 15 km
- 11.30 - start biegu JURA TOR TURA OLSZTYŃSKI BIEG EKSTREMALNY - 6 km
- 11.45 - start biegu JURA TOR TURA KIDS - 0,5 km
- 12.30 - start XXV MARSZOBIEGU OLSZTYŃSKIEGO - 7 km
- 15.00 - wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych biegów i losowanie nagród

wśród uczestników wszystkich biegów

VI. Trasa
1. JURA TOR TURA OLSZTYŃSKI BIEG EKSTREMALNY 6 km

○ start o godzinie 11.30
○ Bieg z przeszkodami odbywać się będzie na wzgórzu zamkowym, oraz

terenach położonych między nim a kamieniołomem Kielniki.
○ Limit czasu na przebycie trasy - 2 godziny
○ Elektroniczny pomiar czasu.

2. JURA CROSS 15 km
○ start o godzinie 9.00



○ Większa część trasy prowadzi szlakami turystycznymi oznaczonymi kolorem
żółtym i czerwonym. Są to w dużej mierze tereny leśne, w pobliżu rezerwatu
Sokole Góry. Trasa będzie oznaczona czarną taśmą.

○ Limit czasu - 2,5 godziny
○ Elektroniczny pomiar czasu.

3. MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI 7 km
○ start o godzinie 12.30
○ Trasa przebiega po części żółtym, czarnym i czerwonym szlakiem

turystycznym, oraz nordicowym. Ma ona przebieg nieco inny niż w
poprzednich edycjach, nie wychodzi na ulicę. Trasa będzie oznaczona
czerwoną taśmą.

○ Limit czasu - 2 godziny
○ Ręczny pomiar czasu

4. JURA TOR TURA KIDS 0,5 km
○ start o godzinie 11.45
○ Bieg z przeszkodami dla dzieci od lat 5. Udział dziecka na podstawie

oświadczenia rodzica. Trasa umieszczona na błoniach zamkowych obok
restauracji Spichlerz.

○ Brak pomiaru czasu

VII. Oznaczenie tras
- taśmy
- tabliczki ze strzałkami
- wolontariusze i strażacy

VIII. Warunki ogólne uczestnictwa w imprezie
- wniesienie opłaty startowej zgodnie z cennikiem
- weryfikacja zawodnika z dowodem tożsamości
- podpisanie oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań lekarskich do udziału

w zawodach oraz o starcie w nich na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
(fotografii) w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach
internetowych i w informatorach branżowych (oświadczenie dostępne na stronie
wydarzenia na Facebooku lub w biurze zawodów)

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział
w imprezie (oświadczenie dostępne na stronie wydarzenia na Facebooku oraz w
biurze zawodów)

- przestrzeganie regulaminu imprezy oraz przepisów na terenach należących do
Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn, Miasta i Gminy Olsztyn i Lasów Państwowych

- organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika nieprzestrzegającego
regulaminu oraz biegnącego poza wytyczoną trasą



IX. Warunki szczegółowe uczestnictwa w poszczególnych biegach
1. JURA TOR TURA OLSZTYŃSKI BIEG EKSTREMALNY

○ uczestnikami biegu mogą być tylko osoby pełnoletnie.

2. JURA CROSS
○ uczestnikami biegu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat, za zgodą

pisemną rodzica lub opiekuna prawnego (formularz można pobrać ze strony
wydarzenia na facebooku lub w biurze zawodów)

3. MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI
○ uczestnikami mogą być zarówno osoby pełnoletnie jak i dzieci znajdujące

się pod opieką osób dorosłych po wypełnieniu stosownych oświadczeń
dostępnych na stronie wydarzenia na facebooku lub w biurze zawodów.

4. JURA TOR TURA KIDS
○ uczestnikami biegu są dzieci od lat 5 za pisemną zgodą rodziców lub

opiekunów prawnych. Zgody dostępne do pobrania na stronie wydarzenia
na facebooku lub w biurze zawodów.

X. Klasyfikacja
Zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem przekroczenia linii mety z numerem
startowym.

Klasyfikacje będą prowadzone w następujących kategoriach:
1. bieg JURA TOR TURA oraz JURA CROSS

○ open kobiet
○ open mężczyzn

2. MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI
○ open kobiet
○ open mężczyzn
○ kategoria Senior 60+ open
○ najmłodszy i najstarszy uczestnik
○ mieszkaniec gminy Olsztyn open

3. JURA TOR TURA KIDS
○ upominki dla wszystkich uczestników

XI. Nagrody
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest medal. Uczestnicy jubileuszowego XXV
MARSZOBIEGU OLSZTYŃSKIEGO otrzymają pamiątkowe koszulki (gwarantowane przy
zapisach elektronicznych, w terminie do 20.05.2022).

JURA TOR TURA - dla uczestników przewidziane są pamiątkowe medale. Za miejsca I-III
w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.

JURA CROSS - wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostaną medalami. Za miejsca I-III w
poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody pieniężne.



JURA TOR TURA KIDS - upominki dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy wszystkich biegów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Odbędzie się
ono po dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. Losowane będą numery startowe.
Odbiór nagrody wyłącznie osobisty, po okazaniu numeru startowego. Nie jest możliwe
odebranie nagrody za inną osobę.

Zakup nagród rzeczowych zostanie dofinansowany ze środków Powiatu
Częstochowskiego.

XII. Zgłoszenia i zapisy
Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na stronie dostartu.pl do dnia 27.05.2022r lub do osiągnięcia limitu osób
startujących.
Zapisy na Marszobieg Olsztyński będą również możliwe w godzinach pracy biura zawodów.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty
startowej. Dla poszczególnych biegów wynosi ona:

- JURA TOR TURA 80 zł
- JURA CROSS 50 zł
- MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI 20 zł
- JURA TOR TURA KIDS 20 zł

Dla uczestników biegu JURA TOR TURA i JURA CROSS istnieje możliwość zakupu
koszulki technicznej z biegu w cenie 25 zł. Jest to opcja dodatkowa dostępna do dnia
20.05.2022 i należy ją zaznaczyć w momencie dokonywania zapisu.

Limity osób mogących wziąć udział w poszczególnych biegach:
- JURA TOR TURA 70 osób
- JURA CROSS 200 osób
- MARSZOBIEG OLSZTYŃSKI 400 osób
- JURA TOR TURA KIDS 100 osób

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów w poszczególnych biegach.

XIII. Odbiór numerów startowych
Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze
zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez
inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego
przez uczestnika upoważnienia do odbioru. Upoważnienia są dostępne na stronie
wydarzenia na facebooku. Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do
27.05.2022 r. zostaną skreślone z listy startowej.



XIV. Postanowienia końcowe
- organizator zapewnia wodę i posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu (w

przypadku JURA CROSS woda także na trasie)

- w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych lub ze względów
bezpieczeństwa Organizator może zmienić trasę lub odwołać zawody.

- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na
szlakach turystycznych i drogach publicznych. Zabrania się zaśmiecania terenu (np.
porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków) – wszystkie śmieci
należy zostawiać w oznaczonych strefach. Uczestnicy łamiący ww. zasady mogą
zostać zdyskwalifikowani.

- uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują
niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja
podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie
oświadczenia – wyrażenie zgody jest warunkiem przystąpienia do Zawodów. Dane
osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w
niniejszym Regulaminie. Do swoich danych uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

- uczestnicy upoważniają personel medyczny i paramedyczny zatrudniony w imieniu
Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych
zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne
miejsce.

- służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania
biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia
zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.

- akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że wie, iż udział w biegu
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną
odpowiedzialność.


