
Regulamin  III BIEGU TARNOGÓRSKIEGO  

 Tarnowskie Góry, 14.06.2014 r. 

  

I. ORGANIZATOR  

1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Tarnogórskiej Jedynki” i  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich  

Górach.  

 II. CELE  

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

2. Promowanie zdrowego stylu życia.  

3. Integracja mieszkaoców miasta i środowiska biegowego  

4. Promocja miasta Tarnowskie Góry i regionu.  

 III. Współfinansujący i Sponsorzy  

1.Urząd Miasta w Tarnowskich Górach 

 IV. TERMIN I MIEJSCE  

1.Bieg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r. w Tarnowskich Górach  

Bieg główny -10km.  

Bieg młodzieżowy-2,5km  ( jedna pętla )  

2. Start do biegu głównego oraz młodzieżowego nastąpi o godzinie 11.00 w Parku Miejskim w 

Tarnowskich Górach przy  ul.kard. Stefana Wyszyoskiego.  

3. Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę  InesSport z  wykorzystaniem chipów zwrotnych .  

4. Trasa biegu głównego to cztery pętle (2.5km) w Parku Miejskim oznaczona co 1 km.  

5. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 90 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub  

nie ukooczą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.   

6. Biuro zawodów znajdowad  się będzie na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul.  

kard. Stefana Wyszyoskiego (koło MUSZLI).  

V. Program imprezy  

 9.00 – 10.30 weryfikacja zawodników do biegu głównego i młodzieżowego.  

11.00 – start Biegu Głównego  i młodzieżowego. 



Po dekoracji konkurs z nagrodami.  

Nagrodą główną podczas konkursu z nagrodami w  III Biegu Tarnogórskim będzie rower. 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W biegu głównym na dystansie 10 km może wziąd udział osoba, która rocznikowo ukooczyła lat 16 

(ur. 1998 r.). Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do  

udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną  

odpowiedzialnośd.  

2 . W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazid zgodę rodzice lub opiekunowie  

prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura  

zawodów.  

3. Limit uczestników  wynosi 250 zawodników.  

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia  

limitu zgłoszeo.  

Bez względu na ilośd zgłoszeo organizator zamknie zapisy  w dniu 31.05.2014 

Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów.  

4. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach podpisują oświadczenie, że startują w  

biegu na własną odpowiedzialnośd oraz, że zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu.  

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego i młodzieżowego otrzymuje pakiet  

startowy, na który składają się:  

- numer startowy   

- pamiątkowy medal  

- pamiątkową koszulkę  

- ciepły posiłek na mecie 

- butelkę wody mineralnej 

-punkt z wodą na 5km  

  

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA  

1. Zgłoszenia on-line do III  Biegu Tarnogórskiego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy  



dostępny na stronnie internetowej:  MaratonyPolskie.pl do dnia 31.05.2014   

2.  Opłata startowa wynosi odpowiednio:  

 Bieg główny - przelewem  

 do dnia 15.05.2014 -35zł 

 do dnia 31.05.2014 -50zł 

 Bieg młodzieżowy: 

 do dnia 31.05.2014 – 15zł 

 na konto: Stowarzyszenia Przyjaciół „Tarnogórskiej Jedynki” 

                                            37203000451110000003151260 

 Zwolnieni z opłaty startowej są osoby które ukooczyły 65 lat  

 W tytule wpłaty należy podad  Imię i Nazwisko uczestnika biegu oraz dopisek „opłata startowa-                     

III Bieg  Tarnogórski”.  

Po uzyskaniu potwierdzenia o wniesieniu opłaty startowej nazwisko 

zawodnika pojawi się na liście startowej.  

3. Podczas odbioru numerów startowych zawodnicy muszą posiadad dokument ze zdjęciem celem 

weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 8.30 – 10.30). 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną 

osobę.  

 VIII. KLASYFIKACJE  

W II Biegu Tarnogórskim na dystansie 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:  

1. Klasyfikacja  generalna  mężczyzn  i kobiet  

2. Kategorie wiekowe :  

 Mężczyzn   

 M - 16 16 – 29 lat  

M - 30 30 – 39 lat  

M -40 40-49 lat  

M-50  50-59 lat 

M- 60 + 

 Kobiet 



K-16  16-29 lat 

K-30  30-39 lat 

K-40  40-49 lat 

K-50 + 

3. Najlepsza Tarnogórzanka i najlepszy Tarnogórzanin w biegu głównym otrzymają puchary. 

4. Klasyfikacja służb mundurowych powiatu tarnogórskiego  

IX. NAGRODY  

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu zdobywcy miejsc I – III otrzymują puchary.  

W kat. wiekowych miejsce I-III puchary 

2. W klasyfikacji służb mundurowych powiatu tarnogórskiego zdobywcy miejsc I-III otrzymują  

puchary  

3. W klasyfikacji generalnej biegu młodzieżowego dziewcząt i chłopców zdobywcy miejsc I-III  

otrzymują puchary  

 

 Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w regulaminie 

Dyrektor Biegu                                          Z-ca Dyrektora Biegu 

Beata Kozdra                                             Grzegorz Grochowski 

tel. kom.  889 980 768                              tel. Kom.   503 346 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


