
REGULAMIN
BIEG PO ZDROWIE 

22 kwietnia 2017r.

1.    Cel: 

- popularyzacja aktywności ruchowej;

- integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

2.    Organizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 

W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU.

3.    Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.

4.    Miejsce i termin: Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2 

22.04.2017 (sobota), godz. 10:00

5.   Biuro zawodów: mała sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-

Koźlu, ul. Skarbowa 2, czynne od godz. 8.30.

6.    Trasa: Boisko szkolne, park miejski w Koźlu.

 7.   Dystans: 

* dzieci przedszkolne – 60m

* dzieci rocznik 2009 – 2008 – 100m

* dzieci rocznik 2007 – 2006 – 200m 

* dzieci rocznik 2005 – 2004m – 400m

* młodzież gimnazjalna rocznik 2003 – 2001 – 1200m

* juniorzy (młodzież rocznik 2000 – 1998) oraz dorośli – 5 km: BIEG GŁÓWNY

8.    Limit uczestników: 300

9.   Program zawodów: 

godz. 8:30 – 10:00 przyjmowanie zgłoszeń do zawodów dzieci i młodzieży;

godz. 10:05 – 11:30 zawody dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej;

godz. 11:30 – 11:45 dekoracja dzieci i młodzieży gimnazjalnej;

godz. 8:30-11:00 przyjmowanie zgłoszeń do zawodów – bieg główny, weryfikacja 

uczestników, wydawanie numerów startowych oraz chipów do pomiaru czasu;

godz. 11:30 zapoznanie uczestników z trasą, rozgrzewka;

godz. 12:00 start biegu głównego;

godz. 12:30-13:30 poczęstunek;
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godz. ok.14:00 dekoracja, zakończenie imprezy.

10.    Uczestnictwo: 

a)  bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek;

b) warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub 

złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji 

udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz  wpłata 

kaucji w wysokości 10 zł - zwrotnej w biurze zawodów po oddaniu chipu oraz numeru

startowego;

 c) osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody 

rodziców na udział w biegu;

d)  podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a 

także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i

reklamowych imprezy;

e) wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny 

dowód potwierdzający tożsamość.

11.  Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą systemu chipów. Zawodnik 

otrzymuje chip, który  należy przymocować zgodnie z instrukcją, oraz numer startowy

w biurze zawodów.  Posiadanie chipa oraz jego właściwe przymocowanie jest 

warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zarówno chip,

jak i numer startowy są zwrotne – z tego tytułu należy w biurze zawodów wpłacić 

zwrotną kaucję w kwocie 10zł, która zostanie zwrócona po oddaniu w tym samym 

miejscu.

12.  Zgłoszenia: 

- do 19.04.2017 za pośrednictwem strony: 

  Zapisy internetowe na II Bieg po Zdrowie- Datasport.pl

- w dniu zawodów (22.04.2017), godz. 8:30 – 10:00 przyjmowanie zgłoszeń do 

zawodów dzieci i młodzieży; godz. 8:30-11:00 przyjmowanie zgłoszeń do biegu 

głównego w biurze zawodów,    mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w 
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Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2, jeśli nie został osiągnięty limit zgłoszeń.

13.  Klasyfikacje:

We wszystkich rodzajach biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 Klasyfikacja OPEN kobiet,

 Klasyfikacja OPEN mężczyzn,

Ponadto klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M):

 K-J, M-J – roczniki 1998 i młodsze,

 K-20, M-20 – roczniki 1997-1988,

 K-30, M-30 – roczniki 1987-1978,

 K-40, M-40 – roczniki 1977-1968,

 K-50, M-50 – roczniki 1967-1958 i starsze

14.  Marsz Nordic Walking organizowany jest jako impreza towarzysząca w formie 

rekreacyjnej i nie podlega klasyfikacji.

15. Nagrody:

-  klasyfikacja generalna – 3 pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet: 

pamiątkowe puchary oraz dyplomy;

- kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn - 3 pierwsze miejsca dyplomy;

- każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

16.  Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy:

a) zawodnicy podczas biegu i marszu Nordik Walking poruszają się po wyznaczonej 

trasie imprezy zgodnie z jej oznakowaniem;

b) każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy 

porządkowe oraz zasady współżycia społecznego.

17.  Uwagi: 

a) pomiar czasu dokonywany jest przez firmę zewnętrzną: TIME SPORT;

b) zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem właściwego przymocowania 

chipa oraz przekroczenia maty elektronicznej umieszczonej na linii startu/mety;

c) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

d) organizator zapewnia bezpłatną opiekę nad dziećmi startujących biegaczy;

e) organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

kwestia takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników;

f) organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;

3



g) wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny;

g) organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie;

h) wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej biegu: https://pl-

pl.facebook.com/Bieg-po-zdrowie-819904588131441/ 

Pytania prosimy kierować pod adres mailowy: 

biegpozdrowie@sportpromotion.esy.es lub telefonicznie: +48 726 716 105
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