
REGULAMIN

II BIEG EUROPEJSKI „UNIA NA 5”
KATOWICE, 9 MAJA 2010

I. CEL IMPREZY
1. Obchody VI rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
2. Przybliżenie idei Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy rekreacji i wypoczynku.
4. Popularyzacja  nordic  walking  jako  nowej  formy  aktywności  fizycznej  pomagającej 

zachować witalność i zdrowie.

II. PATRONAT
1. Patronat honorowy objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

III. ORGANIZATOR
1. Organizatorem II Biegu Europejskiego „Unia na 5” jest:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Tel. 32/207 71 43

2. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Katowice.
3. Partnerami imprezy są MOSiR Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 9 maja 2010 roku w Katowicach.
2. W ramach biegu odbędzie się również rajd Nordic Walking.
3. Start: godzina 12:00 ul. Trzech Stawów (od ul. Francuskiej) – Dolina Trzech Stawów.
4. Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 11:50.
5. Długość trasy wynosi 5.000 m.
6. Trasa  biegu  i  rajdu  NW  prowadzi  ścieżkami  parku  w  Dolinie  Trzech  Stawów, 

nawierzchnią asfaltową. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
7. Na  trasie  będą  znajdowały  się  punkty  kontrolne.  Zawodnicy  skracający  trasę  zostaną 

zdyskwalifikowani.
8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godzinę. Wszyscy 

zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:00, zobowiązani są do przerwania 
biegu i zejścia z trasy.

9. Bieg rozegrany zostanie przy wyłączonym ruchu kołowym. Zawodnicy mają obowiązek 
stosowania się do poleceń pracowników obsługi biegu oraz Straży Miejskiej i Policji.

V. UCZESTNICTWO
1. W II Biegu Europejskim „Unia na 5” prawo startu mają osoby, które do dnia 9 maja 2010 

roku ukończą  18  lat.  Osoby,  które  ukończyły  14  lat  mogą  wystartować  w biegu  pod 
warunkiem  podpisania  oświadczenia  (w  Biurze  Zawodów)  przez  rodzica/opiekuna 
prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.



2. Uwaga!  Limit  uczestników  II  Biegu  Europejskiego  „Unia  na  5”  wynosi  500  osób. 
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wcześniejszego  zamknięcia  zapisów  w  przypadku 
wypełnienia się limitu zgłoszeń.

3. Wszyscy  zawodnicy  muszą  zostać  zweryfikowani  w  Biurze  Zawodów.  Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający 
tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie  w zawodach na własną odpowiedzialność  (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz.  
1095) oraz odebranie numeru startowego wraz z chipem do pomiaru czasu.

4. Weryfikacja  zawodników,  wydawanie  numerów  startowych  odbędzie  się  w  Biurze 
Zawodów w pobliżu Startu/Mety, Katowice, ul. Trzech Stawów w godz. 8:30-11:30.

5. Uczestników biegu i rajdu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
6. Pomiar  czasu  i  ustalenie  kolejności  będzie  dokonywane  systemem  elektronicznym. 

Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie  internetowej  www.bieguniana5.pl  do  dnia  6  maja  2010  r.  lub  za  pomocą 
papierowego formularza zgłoszeniowego w dniu 9 maja 2010 r. w Biurze Zawodów. Od 7 
maja do 8 maja 2010 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Zgłoszenia elektroniczne i 
papierowe muszą zostać podpisane osobiście przez zgłaszającego w dniu 9 maja 2010 r. 
w Biurze Zawodów.

2. Za  zgłoszenie  uważa  się  wypełnienie  formularza,  wyrażenie  zgody  na  akceptację 
regulaminu,  przetwarzanie  danych  osobowych  zawodnika  dla  potrzeb  wewnętrznych 
organizatora biegu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych.

3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.
4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

VII. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja II Biegu Europejskiego „Unia na 5” prowadzona będzie w następujących 

kategoriach:
 generalna kobiet i mężczyzn,
 wiekowa kobiet i mężczyzn:

 M i K 14, 14-19 lat (1991-1996);
 M i K 20, 20-29 lat (1981-1990);
 M i K 30, 30-39 lat (1971-1980);
 M i K 40, 40-49 lat (1961-1970);
 M i K 50, 50-59 lat (1951-1960);
 M i K 60, powyżej 60 lat (1950 i starsi).

2. Warunkiem  sklasyfikowania  w  kategorii  wiekowej  jest  udział  co  najmniej  trzech 
zawodników. W innym przypadku zawodnik klasyfikowany będzie w grupie niższej.

3. Klasyfikacja rajdu Nordic Walking prowadzona będzie  w kategorii  generalnej  kobiet  i 
mężczyzn.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. NAGRODY
1. W biegu zawodnicy otrzymują nagrody:

 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
 miejsce I (puchar i nagroda rzeczowa);



 miejsce II (puchar i nagroda rzeczowa);
 miejsce III (puchar i nagroda rzeczowa);

 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
 miejsce I (puchar i nagroda rzeczowa);
 miejsce II (puchar i nagroda rzeczowa);
 miejsce III (puchar i nagroda rzeczowa).

2. W rajdzie NW zawodnicy otrzymują nagrody:
 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 miejsce I (medal i nagroda rzeczowa);
 miejsce II (medal i nagroda rzeczowa);
 miejsce III (medal i nagroda rzeczowa).

3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
4. Wszyscy  sklasyfikowani  zawodnicy  wezmą  udział  w  losowaniu  nagród  rzeczowych. 

Losowanie odbędzie się o godz. 13:45. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie się 
z wylosowanym numerem startowym w czasie 1 minuty od momentu wyczytania. Po tym 
czasie nagroda wraca do ponownego losowania.

5. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 5 dni na stronie internetowej 
www.bieguniana5.pl.

IX. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji II Biegu Europejskiego „Unia na 5” pokrywają w całości Organizator, 

Współorganizatorzy, Partnerzy i Sponsorzy.
2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub 

organizacje delegujące we własnym zakresie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.
5. Każdy zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny po biegu w zamian za chip, który odebrał 

podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
6. Należy  przestrzegać  zasad  ochrony  przyrody  i  przepisów przeciwpożarowych,  dbać  o 

porządek w miejscu zawodów.
7. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, ani depozytu.
8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgubione,  uszkodzone  czy  zniszczone 

rzeczy uczestników zawodów.
9. Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  urazy,  kontuzje  i  innego rodzaju 

uszczerbek na zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie zawodów.
10. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Łukasz Łata
Dyrektor
II Biegu Europejskiego „Unia na 5”

Katowice, styczeń 2010.


