
 
 

Regulamin XXVII Biegu Papieskiego 
 im. Św. JANA PAWŁA II Karlino 2019 

 
1. Organizator : Urząd Miejski w Karlinie, ZOSTiR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1A w Karlinie,  
2. Współorganizator : Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie,  
3. Termin : 9 czerwiec 2019 r., niedziela, godz. 12.00. 
4. Miejsce : start – Domacyno, przy figurze Matki Boskiej Królowej Świata, meta – Karlino, Stadion 

Miejski 
5. Dystans : 15 km (podłoże asfaltowe). Trasa posiada atestację nomenklatury IAAF. 
6. Uczestnicy : w biegu uczestniczyć mogą zawodnicy (-czki ) od lat 16 (rocznik 2003). Za stan zdrowia 

odpowiadają : kierownik ekipy, trener lub sam uczestnik, jeśli zgłasza się indywidualnie, osoby 
niepełnoletnie-obowiązkowo zgoda rodziców. Dopuszcza się udział osób niepełnosprawnych oraz 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

7. Organizacja biegu : bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA i bez względu na warunki 
atmosferyczne. 

7.1. Na miejsce startu zawodnicy zostaną przewiezieni przez organizatora. Odjazd ze stadionu o godz. 
10.00. 

7.2. Start odbędzie się w Domacynie przy Figurze Matki Bożej Królowej Świata, gdzie o godz. 11.45 
odbędzie się uroczystość otwarcia imprezy. Start ostry o godz. 12.00. 

7.3. Meta znajduje się na stadionie miejskim w Karlinie, gdzie odbędzie się także ceremonia wręczenia 
nagród. 

7.4. Numery startowe są odbierane w recepcji zawodów w Homanit Arena – Regionalne Centrum 
Turystyki i Sportu (RCTiS), po okazaniu dokumentu tożsamości. 

7.5. Zawodnicy (-czki) nie posiadający na mecie numeru startowego i czipa  nie będą klasyfikowani. 
7.6. Organizatorzy mogą żądać okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej  i oświadczenia o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.  
7.7. Korzystanie z punktów żywieniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora. 
7.8. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga  Organizator i Sędzia Główny. 
7.9. Zawodnicy klasyfikowani będą w kategorii Open oraz w 7 kategoriach wiekowych (osobno kobiety 

i mężczyźni). 
8. Nagrody : w klasyfikacji generalnej-open (kobiety i mężczyźni) premie pieniężne, pomniejszone o 

podatek dochodowy,  otrzymują : 7 pierwszych mężczyzn, 7 pierwszych kobiet, zwycięzcy otrzymują 
puchary - zawodnicy nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. Dodatkowo nagrody 
otrzymuje 3 najlepszych zawodników w kategorii służby mundurowe i osoby niepełnosprawne.  
Pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody finansowe, zwycięzcy 
otrzymują puchary. 
 
Nagrody finansowe otrzymają również najstarszy zawodnik i zawodniczka.  
W kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Karlino nagrodę pieniężna otrzymują trzy pierwsze kobiety i 
trzech pierwszych mężczyzn. 
Wszystkie osoby, które ukończą bieg, otrzymują medale na mecie. 
Każdy uczestnik otrzymuje nr startowy oraz talon na posiłek regeneracyjne (zupę).  
 
Organizator zastrzega zmianę wysokości nagród finansowych.  
 
Po ceremonii dekoracji zwycięzców przeprowadzone zostanie losowanie nagród rzeczowych - 20 
sztuk nagród rzeczowych wśród osób, które ukończyły Bieg Główny : 

 Voucher o wartości 200 zł – 2 sztuki 

 Zegarek biegowy  - 2 sztuki 

 sprzęt sportowy, książki, sprzęt RTV, AGD, vouchery, karnety na usługi sportowe, turystyczne i 
rekreacyjne – 16 sztuk.  



 
W przypadku nieobecności osoby, która po trzykrotnym wyczytaniu wylosowanego nr startowego nie 
zgłosi się po odbiór nagrody, dana nagroda rzeczowa powraca do puli nagród, a losowanie jest 
powtórzone.  
 

9. Zgłoszenia : w terminie do dnia 8 czerwca 2019 roku  do godz. 13.00 dokonać należy zgłoszenia 
imiennego za pośrednictwem elektronicznych formularzy, dostęp poprzez: 
www.karlino.pl lub  www.biegnijmy.pl/zapisy, lub bezpośredni link: http://biegnijmy.pl/xxvii-bieg-
papieski-im-sw-jana-pawla-ii-karlino-2019 
W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt:  94 311 60 50, 784-093-041 – hala 
sportowa w Karlinie  
 

10. Finanse : koszty organizacyjne pokrywa ZOSTiR Sp. z o.o..  

 Koszty osobowe startujących pokrywa zgłaszający. Opłata startowa wniesiona do dnia 
07.06.2019. wynosi 50,00 złotych (płatne przelewem na konto Bank PKO  nr konta 40 1020  
2791 0000 7202 0246 4451 lub gotówką/kartą w kasie ZOSTiR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1A), 
wpisowe w dniu 08-09.06.2019 – 65 zł – forma płatności: gotówka w biurze biegu). Z opłaty 
startowej zwolnione są osoby, które mają 60 lat  i starsze, osoby niepełnosprawne i 
poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

 Przy odbiorze pakietu startowego należy pokazać do wglądu organizatora dowód uiszczenia 
opłaty startowej. 

 Pakiet startowy obejmuje: nr startowy, T-shirt okolicznościowy, batonik, talon na posiłek 
regeneracyjny (zupę).  Na mecie każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal. 

 Podczas rejestracji elektronicznej zawodnik powinien wskazać rozmiar T-Shirt, inaczej 
automatycznie przypisany będzie rozmiar „L”. Organizator zapewnia 350 koszulek.                    
T-Shirt w podanym rozmiarze otrzymują zawodnicy którzy do 15.05.2019r. dokonają            
opłaty startowej.  

 
11. Kwatery : Organizator może zarezerwować noclegi  na koszt zamawiającego. Termin rezerwacji do 05 

czerwca 2019r. 
12. Biegi towarzyszące dla młodzieży szkolnej (integracyjne) odbędą się wg osobnego regulaminu na 

terenach przy stadionie o godzinie 15.15 . Do udziału w biegach zaprasza G.EN GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
sponsor główny biegów integracyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach 27. Biegu Papieskiego im. Św. 
Jana Pawła II w Karlinie.  

13. Dyrektor biegu Emilia Filipowicz – 604 581 434 
14. Kierownikiem zawodów jest Franciszek Terech – 606 415 847 
15. Koordynator zawodów – Dariusz Jaguścik – 570-990-262 
16. Kierownik Biura biegu – Jolanta Bonarska – 784-093-041 
17. Kierownik biegów integracyjnych dla dzieci i Młodzieży – Beata Pawlik  
18. Sędzia główny biegu – Piotr Kołodziejczyk 
19. Promocja biegu – Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Karlinie, 

Magdalena Jaworska – Dużyńska, Michał Ruskowiak, tel. 94 311 35 09, 664-963-816 
20. Biuro zawodów i recepcja czynne: 

07.06.2019r. – piątek – 8.00-21.00, 
08.06.2019 r. (sobota) - 9.00-21.00   
10.06.2018 r. (niedziela)- 7.00-11.30 

21. Adres organizatorów : 
Komitet Organizacyjny Biegu 
ul. Kościuszki 1A 
78-230 Karlino 
tel. +48 94 311 60 50, 784-093-041 

             tel. kom. 570 990 747 / 606 415 847 /604 581 434.  
e-mail : hala@karlino.pl, sport@karlino.pl 

 

http://www.karlino.pl/
http://www.biegnijmy.pl/zapisy
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