
WZÓR REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ 
na podstawie regulaminu biegu w Jaworznie

TERMIN
..... . ..... .2020 r.

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, tel. …………, email ………………

PROGRAM IMPREZY
12.00 - otwarcie biura zawodów biegu 15 km i 10 km (Stadion Miejski „Victoria” ul. Krakowska 8)
15.45 - zamkni cie biura zawodów biegu 15 km i 10 km
15.55 - powitanie zawodników na linii startu
16.00 - start
ok.18.30 - wr czenie nagród zwyci zcom biegu g ównego 15 km i rekreacyjnego 10 km
ok.19.00 konkurs z nagrodami

TRASA
Dystans 15 km i 10 km, nawierzchnia 100% asfalt, zró nicowana kon  guracja (start i meta- murawa 
stadionu miejskiego). Punkty od ywcze na 3, 5, 9 i 13 km  (woda mineralna niegazowana). Ze wzgl du
na uk ad komunikacyjny miasta ka dego zawodnika w biegu 15 km obowi zuj  limity pokonania trasy:
na 4 km-30 min, 7 km-50 min., na 15 km-2 godz.
W Biegu Rekreacyjnym 10 km limit na 4 kilometrze wynosi 30 min, na 10 km 2 godz. 
W obydwu biegach zabronione jest startowanie z kijkami do nordic walking.

KLASYFIKACJE
1. Generalna kobiet i m czyzn oraz w kategoriach wiekowych

M czy ni                                       Kobiety
M16 16-19 lat        (2004-01)        K16 16-29 lat        (2004-91)
M20 20-29 lat        (2000-91)       K30 30-39 lat        (1990-81)
M30 30-39 lat        (1990-81)       K40 40-49 lat        (1980-71)
M40 40-49 lat        (1980-71)        K50 50-59 lat        (1970-61)
M50 50-59 lat        (1970-61)        K60 60 lat i wi cej (1960 i starsze) 
M60 60-69 lat        (1960-51)
M70 70 lat i wi cej (1950 i starsi)

2.  Klasy  kacja osób niepe nosprawnych z dysfunkcj  narz dów ruchu.
 Ka dy niepe nosprawny, by zosta  zakwali  kowanym do tej grupy ma obowi zek okazania w biurze za-

wodów orygina u orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci o symbolu 05-R, który jest wydawany przez 
Zespo y do Spraw Orzekania o Niepe nosprawno ci. Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

3. Klasy  kacja mieszka ców Jaworzna K i M miejsca I-VI (tylko osoby z udokumentowanym
    zameldowaniem w Jaworznie- dowód osobisty lub prawo jazdy).
4. Klasy  kacja przedsi biorcy z Jaworzna miejsca I-VI. Organizatorem jest Jaworznicka Izba Gospodarcza.
POMIAR CZASU

W Mi dzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km i 10 km pomiar czasu b dzie prowadzony przy u yciu chipów 
w numerze startowym. Numer z chipem nale y zamocowa  z przodu koszulki - zabrania si  jakiejkolwiek 
mody  kacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasy  kowania w komunikacie.

NAGRODY
dystans 15 km
- m czy ni- klasy  kacja generalna miejsca I-VI (podajemy wysoko  nagród), puchary
- kobiety- klasy  kacja generalna  miejsca I-VI (…………………………………..), puchary
- w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III (…………………………………..)
- w kategorii niepe nosprawnych z dysfunkcj  narz dów ruchu  miejsca  I-IV (……………………….) 
- w kategorii mieszka cy Jaworzna K i M  miejsca I-VI (……………………………………...), puchary
- w kategorii Przedsi biorca Miasta Jaworzna – I – III ( puchary ) IV – VI ( upominki )
Bieg Rekreacyjny 10 km
- m czy ni - klasy  kacja generalna miejsca I – III puchary
- kobiety - klasy  kacja generalna miejsca I – III puchary

Zawodnicy nagrodzeni w klasy  kacji generalnej nie b d  nagradzani w kategoriach wiekowych.

WZÓR REGULAMINU WZÓR REGULAMINU

ZASADY UCZESTNICTWA
- organizator wprowadza limit startuj cych – 800 osób,
- do startu dopuszczeni zostan  zawodnicy którzy uko czyli 16-ty rok ycia,
- zawodnicy niepe noletni musz  posiada  pisemn  zgod  rodziców na uczestnictwo w biegu,
- uczestnik przyjmuje do wiadomo ci, e udzia  w biegu wi e si  z wysi kiem  zycznym i poci ga za 

sob  naturalne ryzyko i zagro enie wypadkami, mo liwo  odniesienia obra e  cia a i urazów
 zycznych w tym mierci,

- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zg oszenia oznacza, e uczestnik rozwa y  i oceni
  charakter, zakres i stopie  ryzyka wi cego si  z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
  zdecydowa  si  podj  to ryzyko startuj c w biegu wy cznie na w asn  odpowiedzialno ,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, e zawodnik zapozna  si  z regulaminem
  biegu, akceptuje go i zobowi zuje si  do jego przestrzegania,
- wszyscy zawodnicy startuj cy w biegu musz  zosta  zwery  kowani w biurze zawodów w dniu …….,
  Podczas wery  kacji zawodnicy musz  okaza  dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia
  i obywatelstwa,
- bieg odb dzie si  w ograniczonym ruchu ulicznym, ka dy zawodnik ma obowi zek zachowa
  szczególn  ostro no  podczas biegu,
- uczestnik wyra a zgod  na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
- ka dy zawodnik ma obowi zek zapoznania si  z regulaminem biegu i jego przestrzegania,
- zawodnik, który nie mie ci si  w limicie ma obowi zek na polecenie s dziego odda  numer startowy. 

Po oddaniu numeru mo e kontynuowa  bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od 
tego momentu nie jest ju  uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

OP ATA STARTOWA
Op ata startowa w obu biegach op acona do ………... 2020 r. wynosi …….. z .  Po  tym  terminie op ata
wynosi …...,-  z  i mo na j  uregulowa  jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.
Za pe ne zg oszenie uwa a si  wype nienie formularza zg oszeniowego i uregulowanie op aty startowej. 
Op at  startow  nale y wnie  drog  elektroniczn  on-line jako  nalizacja zapisu do biegu.
Op ata raz wp acona nie podlega zwrotowi w adnym przypadku. Nie ma mo liwo ci przeniesienia wp a-
conej op aty na innego zawodnika. Ch  otrzymania faktury prosimy potwierdza  przy internetowej reje-
stracji. Nie ma mo liwo ci wystawienia faktury w terminie pó niejszym.
Chcesz mie  zapewniony start- po zapisie niezw ocznie zap a  op at  startow .
Zawodnik biegu 15 km i 10 km otrzymuje:
- okoliczno ciowy medal
- koszulk  techniczn  (zg oszeni do …….. wrze nia)
- okoliczno ciowy r cznik biegacza z mikro  bry
- numer startowy 
- obs ug  informatyczn  mierzenia czasu biegu 
- wod  mineraln  na trasie oraz mecie
- posi ek
- logistyk  zaplecza przed  i po biegu
- SMS z  uzyskanym wynikiem biegu (po podaniu numeru telefonu przy zg oszeniu)
- imienny certy  kat uko czenia biegu (do pobrania ze strony organizatora)
- mo liwo  wzi cia udzia u w  konkursie, w którym do wygrania b d  nagrody rzeczowe  

ZGOSZENIA
- elektroniczny panel zg osze  jest do dyspozycji zawodników od ……….. 2020 r.
- zg oszenie nale y przesy a  w formie  elektronicznej poprzez formularz dost pny na stronach:
 …………..  lub ……………..  najpó niej do ……...wrze nia 2020 r.
- w przypadku osi gni cia przed …… wrze nia wyznaczonego limitu 800 uczestników panel
  zg osze  zostanie zamkni ty. W ww. sytuacji nie b dzie mo liwo ci zg oszenia w dniu biegu.
- dla zg aszaj cych si  w dniu biegu organizator nie zapewnia koszulki technicznej
- wyniki ko cowe dost pne b d  po zako czeniu imprezy na stronach ……………………….
Ka dy zawodnik ma obowi zek wcze niejszego sprawdzenia czy jego zg oszenie zosta o uj te na
li cie startuj cych - w dniu biegu organizator nie przyjmuje adnych reklamacji z tym zwi zanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu nale y do organizatora


