
 REGULAMIN -  V Bieg Uliczny na 15 km Brzeszcze 2015 

I. CEL IMPREZY 

 

 Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.  

II. ORGANIZATOR 

 

Ośrodek Kultury w Brzeszczach  

Partnerzy: Stowarzyszenie LA „Masters”, UKS Brzeszcze. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

26 września 2015 /sobota/,  
godz. 10.00 - start biegu głównego 15 km, 

od godz. 10.00 – starty biegu dzieci i młodzieży (na stadionie). 

 

BIURO ZAWODÓW: Hala Sportowa, ul. Ofiar Oświęcimia 49, Brzeszcze, 

W hali znajdują się również szatnie z natryskami i depozyt. Obok hali i stadionu parking. 

Start: ul. Piekarska - ok. 400 m od hali w stronę Oświęcimia, 

Starty biegów dzieci i młodzieży – stadion KS Górnik Brzeszcze, 

Meta: stadion KS GÓRNIK Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 68 

Przebieg trasy 15 km: ulicami gminy Brzeszcze, trasa asfaltowa, oznakowana, co 1 km, ulice z ograniczonym ruchem 

samochodowym. Punkt odżywiania i odświeżania (woda mineralna, gąbki z wodą) po 5-tym i 10-tym kilometrze trasy. 

IV. PROGRAM ZAWODÓW 
 

Godz. 7.30 – otwarcie biura zawodów, 

Godz. 10.00– start biegu głównego – 15 km,  

Godz. 10.00 - starty biegów dzieci i młodzieży w kolejności: 

- ukończone 1 – 3 lat,  

- ukończone 4 – 6 lat, 

- ukończone 7 – 9 lat, 

- ukończone 10 – 12 lat, 

- ukończone 13 – 16 lat, 

Dziewczynki i chłopcy startują osobno. 

Dla najlepszych pamiątkowe medale – I – III miejsc, dla wszystkich pamiątkowe medale „za udział”. 

W godz. 12.00 – 13.00 – wręczenie nagród dla najlepszych zawodników, zakończenie imprezy. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które mają ukończone 16 lat. Od zawodników niepełnoletnich 

dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach  (do pobrania na stronie lub w biurze 

zawodów). 

 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym 

stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji 

ruchowej.  

- Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim 

możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii 

lekarza. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków. 

 

3. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, poszport, prawo jazdy, młodzież - legitymacja szkolna) 

celem kontroli daty urodzenia.  

 

4. Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów od godziny 730 do najpóźniej pół 

godziny przed startem biegu (patrz „Program zawodów”). 

5. W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. 

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie 

spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 



6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu. Zawodnicy 

skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Organizator wyznacza limit czasowy na ukończenie biegu: 2,00 godz. 

7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora. 

8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy 

oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. 

9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 

.VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

 

1. Zgłoszenia zawodników do biegu głównego przyjmowane są : 

- za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.biegBrzeszcze.pl  

Formularz będzie czynny do dnia 25 września 2015 roku. 

- w Biurze Zawodów w dniu zawodów tj. dnia 26 września 2015 roku w godz. 730- 930 

2. Opłata startowa dla zawodników biegu głównego.  

Przedpłata na konto organizatora do dnia 18 września 2015 roku  - 25 zł (decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto).  

W dniu zawodów w wysokości 35 zł.  

Biegi dla dzieci i młodzieży – bez opłat!!  

 

Płatności należy dokonywać na konto Ośrodka Kultury w Brzeszczach: 

– konto bankowe nr  40844610162002000004600001  

w treści przelewu podając "Opłata startowa Bieg 15 km  - imię, nazwisko, rok urodzenia”.  

3. W ramach wpisowego organizator zapewnia:  

dla wszystkich biegaczy na 15 km : pamiątkowe medale, wodę mineralną, ciepły posiłek, opiekę medyczną na trasie  

i mecie.  

 4. Dzieci i młodzież, na dystansach dla dzieci i młodzieży startują bez opłaty startowej. W każdej kategorii wiekowej 

medale I – III . Dla wszystkich dzieci pamiątkowe medale „ za udział w biegu”. Biegi dla dzieci odbywają się na płycie 

stadionu KS Górnik Brzeszcze. 

VII. KLASYFIKACJA 

 

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – 15 km. 

 

2. Kategorie wiekowe mężczyzn: 

M – 16 16 – 19 lat  

M – 20 20 - 29 lat 

M – 30 30 - 39 lat 

M – 40 40 - 49 lat 

M – 50 50 - 59 lat 

M – 60 powyżej 60 lat. 

 

3. Kategorie wiekowe kobiet:  

K – 16 16 - 29 lat  

K – 30 30 - 39 lat  

K – 40 40 – 49 lat 

K – 50 powyżej 50 lat. 

 

4. Dodatkowa kategoria: mieszkaniec gminy Brzeszcze. 

I – III miejsce – kobiet i mężczyzn. 

5. Kategorie wiekowe w biegach dla dzieci i młodzieży: 

- ukończone 1 – 3 lat  

- ukończone 4 – 6 lat 

- ukończone 7 – 9 lat 

- ukończone 10 – 12 lat 

- ukończone 13 – 16 lat 

/dziewczynki i chłopcy osobno/. 

http://www.biegbrzeszcze.pl/


VIII. NAGRODY  

 

1. W klasyfikacji generalnej 15 km, mężczyźni i kobiety: 

I – III miejsce – statuetki, ewentualnie nagrody od sponsorów. 

 

2. W klasyfikacji kategorii wiekowych 15 km:  

I – III miejsce - upominki od sponsorów. 

 

3. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki gminy Brzeszcze – statuetki I – III miejsca, ewentualnie upominki od sponsorów. 

Koszulki lub inne gadżety na mecie /ilość i rodzaj podamy na stronie www.biegBrzeszcze.pl. 

4. Biegi dziecięce i młodzieżowe w kat wiekowych:  

I – III – medale, wszyscy medale „za udział”  

Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży: formularz zgłoszeniowy na stronie www.biegBrzeszcze.pl oraz w dniu 

zawodów,  na stadionie KS Górnik Brzeszcze. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.  

2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których 

zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.  

4. Koordynator biegu Beata Jagiełło: telefon kontaktowy 785  708  558,  mail: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl. 

 

http://www.biegbrzeszcze.pl/
http://www.biegbrzeszcze.pl/

