
Regulamin 

4 biegów IV Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2020- 5km  

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 

I.  Cel 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej. 

2. Promocja Gminy Kąty Wrocławskie w kraju i poza granicami. 

3. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

II. Organizator biegów 

1. Klub Biegacza w Kątach Wrocławskich  

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich  

III. Terminy i miejsca  

1. Biegi odbędą się w dniach: 4 kwietnia 2020 r. (sobota), 23 maja 2020 r. (sobota), 13 czerwca 

2020r.(sobota), 10 października 2020 r.(sobota). 

2. Start i meta: alejka parkowa obok GOKiS i hali OSiR w Kątach Wrocławskich godz. 11. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 rok życia. 

2. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów). 

4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 

udziału w biegach  lub do podpisania oświadczenia udziału w biegach na własną 

odpowiedzialność. 

V. Zgłoszenia 

1. Elektronicznie przez stronę zapisów firmy Ultima Sport. Link do zapisów: 

https://zapisy.ultimasport.pl/ 

2. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w godzinach 9:00-10:45 w 

biurze zawodów (hala OSiR przy stadionie sportowym)  

3. Każdy zawodnik  rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również wykorzystania 

danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem w sprawach 

dotyczących biegu oraz wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach.  

VI. Wpisowe 

1. Opłata startowa: 
-Opłatę startową w wysokości 15zł należy przelać na konto: 
BANK SPÓŁDZIELCZY KĄTY WROCŁAWSKIE Nr 57957400052001001482520001 
z dopiskiem opłata startowa - IVMKW 2020-darowizna na rzecz organizatora, nazwisko, imię i 
rocznik uczestnika 
- w dniu biegu wpisowe w wysokości 15zł płatne w biurze zawodów. 



2. Numery startowe wydawane będą po dokonaniu opłaty. 

 VII. ZASADY KLASYFIKACJI: 

1. W Mistrzostwach Kątów Wrocławskich zawodnicy i zawodniczki klasyfikowani będą w 

następujących kategoriach: 

a) generalnych kobiet i mężczyzn 

b) wiekowych: 

K.M. – 14 (14-19 lat) 2006-2001 

K.M. – 20 (20-29 lat) 2000-1991 

K.M. – 30 (30-39 lat) 1990-1981 

K.M. – 40 (40-49 lat) 1980-1971 

K.M. – 50 (50-59 lat) 1970-1961 

K.M. – 60 (60-69 lat) 1960-1951 

K.M. – 70+ lat 1950 i starsi. 

2. Klasyfikację końcową w kategoriach generalnych i kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 

tworzy suma trzech najlepszych czasów netto zawodnika (warunkiem sklasyfikowania jest 

ukończenie co najmniej 3 biegów). 

VIII. Nagrody 

1. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma dyplom po przekroczeniu mety. 

2. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów pierwsi zawodnicy i zawodniczki w kategoriach 

generalnych kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostaną pucharami 

3. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów pierwsi trzej zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych 

kategoriach wiekowych nagrodzeni zostaną pucharami lub statuetkami.  

4. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów zawodnicy, którzy wystartowali w co najmniej trzech 

biegach otrzymają pamiątkowe medale lub statuetki.  

5. Nagrody będą wręczane w miesiącu listopadzie na uroczystym spotkaniu z organizatorami. O 

terminie zawodnicy zostaną powiadomieni listownie.  

IX. Pomiar czasu 

Elektroniczny wykonywany przez Ultima Sport. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Opiekę medyczną zapewnia organizator. 

2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

4. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z chipem pomiarowym (zwrotny), który musi być 

przypięty z przodu na piersiach. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może 

spowodować niesklasyfikowanie zawodnika 

5. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy. 

6. Bieg posiada ubezpieczenie OC. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 



8. Trasa Biegu wytyczana  w terenie zalesionym o podłożu gruntowym. Długość pętli 5 km. 

Oznaczenia co 1 km. Pomiaru dokonano przy pomocy kółka pomiarowego.  

 

XI. Kierownictwo biegów 

Andrzej Tylecki - KB Kąty Wrocławskie             603 115 398 

Tomasz Swatowski – KB Kąty Wrocławskie      665 465 050 

XIII Wyniki biegów 

1. Wyniki biegów oraz punktacja będą zamieszczone na stronie https://kbkatywr.pl oraz 

www.gokis.katywroclawskie.com oraz na stronie ultimasport.pl 

 

 

https://kbkatywr.pl/
http://www.gokis.katywroclawskie.com/

