
IV  BIEG  MAŁEGO  KATOR ŻNIKA 
 

REGULAMIN  TECHNICZNY 
 
 
1. Termin i miejsce 
 

Lubliniec - Kokotek, około 40 km na południowy-zachód od Częstochowy 
Bieg odbędzie się  15 sierpnia 2010 (niedziela), o godzinie 10:00 oraz 10:15 

 
2. Uczestnictwo 

 
Prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które poddane zostaną weryfikacji 
w biurze zawodów w obecności ich prawnych opiekunów, którzy podpiszą oświadczenie 
o zgodzie na udział w zawodach oraz o starcie na ich odpowiedzialność. Wymagane jest 
terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 5 regulaminu).  
 
Startować mogą wyłącznie dzieci i młodzież w wieku 4-17 lat. Dzieci w wieku 4-11 lat 
(Bieg Mini Katorżnika) mogą startować jedynie w asekuracji dorosłego opiekuna (opiekun 
prawny lub wyznaczona przez niego osoba), który towarzyszy im na całej trasie. 
 
IV Bieg Małego Katorżnika odbywa się w dwóch grupach wiekowych: 
 
a: Bieg Mini Katorżnika (4-11 lat)  start godz. 10:10, dystans ok. 500 metrów 
b: Bieg Małego Katorżnika (12-17 lat)  start godz. 10:20, dystans ok. 1 km. 
 

3. Nagrody 
 

Każdy uczestnik IV Biegu Małego Katorżnika otrzymuje na mecie pamiątkową „Małą 
Podkowę Katorżnika”. 
 

4. Trasa 
 

Dystans biegu: Mini Katorżnik ok. 500 metrów, Mały Katorżnik ok. 1 km. 
 
Trasa wiedzie końcowym odcinkiem VI Biegu Katorżnika o przystosowanym 
do możliwości dzieci i młodzieży stopniu trudności. Meta biegu pokrywa się z metą biegu 
głównego. Trasa jest otaśmowana na całej długości.  

 
5. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia odbywają się elektronicznie na stronie internetowej zawodów. Obowiązuje 
nieprzekraczalny limit 100 uczestników (Mały Katorżnik) i 50 uczestników (Mini 
Katorżnik). Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby, za  które do dnia 31 lipca 2010 
zostanie wniesiona opłata startowa, oraz które zmieszczą się w limicie miejsc. 
 
Opłata startowa – 20 pln 
 
O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników decyduje kolejność wpłat. W celu 
zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przelewu 
zawierającego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na konto: 
 
 
 



 
Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu 
ul Sobieskiego 35 
42-700 Lubliniec 
 
PKO BP O/Lubliniec 05 1020 1664 0000 3602 0117 5033  
 
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego 
zawodnika. Opłata jest nieważna gdy: zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeśli 
jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. 
 
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych 
zawodnika / zawodników lub z nieprawidłową kwotą nie będą honorowane i nie podlegają 
zwrotowi.  
 
Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego 
zawodów. 
 

6. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów 
 

Biuro zawodów czynne jest w następujących dniach i godzinach: 
 
- 14 sierpnia 2010 (sobota),  12:00 – 20:00 
- 15 sierpnia 2010 (niedziela),  08:00 – 14:00 
 
Opiekunowie prawni każdego z uczestników „Biegu Małego Katorżnika” zobowiązani są 
przez odbiorem numerów startowych podpisać „Oświadczenie uczestnika”, które stanowi 
załącznik do Regulaminu „VI Biegu Katorżnika”. 
 

7. Formuła przeprowadzenia zawodów 
 

Bieg odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia 2010 o godzinie 10:10 (4-11 lat) oraz 10:20 (12-
17 lat).  
 
Bieg ma charakter imprezy towarzyszącej i jego głównym celem jest zabawa oraz przygoda 
dla najmłodszych sympatyków sportu, a nie sportowa rywalizacja. 
 
Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Uczestnicy mogą pokonywać trasę także w asyście 
dorosłego opiekuna. Dla dzieci w wieku 4-11 lat asysta dorosłego opiekuna jest 
obowiązkowa. 
 

8. Postanowienia końcowe 
 

- Wszyscy uczestnicy startują na odpowiedzialność prawnych opiekunów, 
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator, 
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, 

należy zdać je do depozytu 
 
Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 5 sierpnia 2010. 
Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: 
www.biegkatorznika.pl 


