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REGULAMIN III BIEGU NOWEJ WSI 

Nowa Wieś 15 sierpnia 2014 r. 

I. ORGANIZATORZY 

Tomasz Sar 

Marcin Czapla 

Szymon Sar 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice” 

 

II. CELE 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

2. Promocja zdrowego stylu życia. 

3. Integracja pokoleń mieszkańców wsi. 

4. Promocja wsi i okolic z uwzględnieniem różnorodnych możliwości podejmowania 

aktywności fizycznej jakie zapewniają. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2014 r. w Nowej Wsi. 

2. Start biegu nastąpi o godzinie 16.15 obok budynku OSP Nowa Wieś. Trasa będzie 

prowadzić ulicą Zawadzkiego. 

3. Bieg główny odbędzie się na dystansie 5 kilometrów. 

4. Trasa będzie oznakowana co 1 kilometr. Na czas biegu ruch kołowy zostanie 

wstrzymany. 

5. Biuro zawodów znajdować się będzie w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej 

Wsi, w sąsiedztwie budynku OSP Nowa Wieś. 

 

IV. BIEGI TOWARZYSZĄCE 

15:15 – bieg dzieci na specjalnie przygotowanym torze z przeszkodami 

15:45  - bieg na dystansie 500 metrów bez pomiaru czasu 

 

V. PROGRAM IMPREZY 

14:00 – 16:00 – Zapisy i odbiór pakietów z numerami startowymi w Biurze Zawodów 

15:15 – 16:00 – Biegi towarzyszące 

16.15 – III Bieg Nowej Wsi 

 

VI. ZABEZPIECZENIE IMPREZY 

1. Impreza będzie zabezpieczona przez wolontariuszy, policję i strażaków OSP Nowa Wieś. 

2. Ulica Zawadzkiego zostanie wyłączona z ruchu w godzinach od godz. 15:40 do 17:15. 

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb mundurowych 

zabezpieczających trasę oraz organizatorów biegu w zakresie poruszania się i 

przebywania w miejscu zawodów.  
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VII. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM 

1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze są 

zobowiązane dostarczyć pisemną zgodne opiekuna na udział w imprezie. 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w biegu będzie własnoręczne 

podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania 

tego typu aktywności, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. 

3. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdą się: 

- numer startowy z czterema agrafkami 

- bon uprawniający do skorzystania z ciepłego posiłku po biegu 

4. Numer startowy należy przypiąć z przodu do odzieży, tak by przez cały czas biegu 

pozostawał on widoczny.  

5.   Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani.  

6.  Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających zostaną 

niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z ideami 

zawodów. 

7.   W zawodach obowiązują przepisy PZLA. 

8.  Obowiązuje limit 400 uczestników biegu głównego. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zapisów w momencie osiągnięcia limitu. 

10. Do przeprowadzenia pomiaru czasowego podczas biegu wykorzystuje się zwrotne 

numery startowe z wbudowanym chipem. Każdy z zawodników ma obowiązek złożyć swój 

numer w wyznaczonym miejscu. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 

1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 20 złotych  w terminie do 

10.08.2014 r. i jest płatna przelewem internetowym. Po tym terminie istnieje 

możliwość uiszczenia opłaty startowej w biurze zawodów w dniu imprezy, wówczas 

jednak wynosi ona 30 złotych. 

Opłaty  należy wnosić na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa 

Wieś i Okolice”: 

37 2030 0045 1110 0000 0275 9380 
W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisek „III Bieg Nowej 

Wsi- opłata startowa” 

2. Wpisowe dla mieszkańców Nowej Wsi wynosi 10 złotych zarówno przelewem, jak i 

gotówką w dniu biegu.  

3. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej 

http://www.ultimasport.pl/ 

4. Podczas odbioru pakietów w Biurze Zawodów uczestnicy są zobowiązani do posiadania 

dokumentu ze zdjęciem, co umożliwi weryfikację danych. 

5. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

IX. KATEGORIE 

Podczas II Biegu Nowej Wsi zawodnicy będą sklasyfikowani w następujących 

kategoriach: 

1. Kategoria mężczyzn i kobiet. 

2. Kategorie wiekowe: 

http://www.ultimasport.pl/
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M16, K16 (16-29 lat) 

M30, K30 (30-39) 

M40, K40 (40-49) 

M50, K50 (50-59) 

M60, K60 (60-69) 

M70+ , K70+  

 

Każda z kategorii zostanie wprowadzona dopiero po zatwierdzeniu minimum 3 

zawodników z danego przedziału wiekowego. 

 

X. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają na mecie pamiątkowe 

medale. 

2. Zdobywcy miejsc na podium we wszystkich kategoriach otrzymają puchary bądź 

nagrody rzeczowe. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu oraz 

rozpowszechnienie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz zdjęciowych z 

Biegu. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

4. III Bieg Nowej Wsi odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Uczestnicy biegu głównego będą mogli korzystać z szatni oraz depozytu 

usytuowanych w budynku Gimnazjum w Nowej Wsi. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w czasie trwania 

imprezy. 

7. Parkingi dla zawodników znajdują się przy kościele św. Antoniego w Nowej Wsi (400 

metrów od linii startu) oraz przy Gimnazjum im. Kusocińskiego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podawania przyczyn. 

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

Dyrektor Biegu: 

Tomasz Sar 697-433-452 

 

Marcin Czapla  508-017-222 

Szymon Sar 506-090-885 

 


