
REGULAMIN 

XVII MEMORIAŁOWY BIEG MAJORA BACY   

I. CEL IMPREZY  
1. Upamiętnienie postaci majora Jana Kaczmarczyka partyzanta AK zastrzelonego przez 
hitlerowców.  
2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.  

II. ORGANIZATOR  
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni  
2. Klub Biegacza LOK Bochnia 
3. Urząd Miasta Bochnia 
4. TKKF Raba Bochnia  

III. TERMIN I MIEJSCE  
01.08.2010 r. (niedziela) godz.16.00 – Bochnia - Chodenice 
 
PRZEBIEG TRASY:  
Dystans: 10 km 
Trasa: posiada atest PZLA, asfaltowa, dwie pętle ulicami: Chodenicką, Karosek, 
Wodociągową, mjr Bacy 
START I META: Chodenice – boisko sportowe  

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  
Godz. 13.30 – otwarcie biura zawodów 
Godz. 15.00 – bieg dzieci do lat 12 i do lat 16 - dystans ok. 1 km 
Godz. 15.40 – zamknięcie biura zawodów 
Godz. 15.50 – powitanie zawodników i start honorowy 
Godz. 16.00 – start biegu głównego 
Godz. 18.00 – wręczenie nagród  

V. UCZESTNICTWO  
1. W biegu głównym prawo startu mają osoby które mają ukończone 16 lat. W przypadku 
osób niepełnoletnich muszą posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców.  
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie oświadczenia 
o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Dz.U. nr 
101, poz. 1095 z 10.09.2001 r.).  
3. Zawody odbędą się na drogach o małym nasileniu ruchu i przy jego ograniczeniu niemniej 
zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostroŜności.  

VI. ZGŁOSZENIA  
1. Poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej organizatora 
www.mosir.bochnia.pl  
2. Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze zawodów.  
Biuro zawodów czynne w godz. 13.30 – 15.40 mieści się na boisku sportowym w 
Chodenicach.  
3. Opłata startowa wynosi 20 zł.  
4. Osobom zgłoszonym do 25 lipca organizator zapewnia pamiątkowe medale i koszulki.  



VII. Klasyfikacja  
1. Klasyfikacja generalna Kobiet i MęŜczyzn  
2. W kategorii męŜczyzn: 
M – 16 16 – 19 lat  
M – 20 20 - 29 lat 
M – 30 30 - 39 lat 
M – 40 40 - 49 lat 
M – 50 50 - 59 lat 
M – 60 powyŜej 60 lat 
3. W kategorii kobiet: 
K – 16 16 - 34 lat 
K – 35 35 - 49 lat  
K – 50 powyŜej 50 lat 

VIII. NAGRODY  
1. W klasyfikacji generalnej:  
a) męŜczyźni  
I miejsce – 700 zł  
II miejsce – 500 zł  
III miejsce – 400 zł  
b) kobiety  
I miejsce – 500 zł  
II miejsce – 400 zł  
III miejsce – 300 zł  
2. W klasyfikacji kategorii wiekowych:  
I – III miejsce – nagrody finansowe, odpowiednio 150 zł, 100 zł, 50 zł  
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.  

IX. IMPREZY TOWARZYSZ ĄCE  
1. Bieg dzieci do lat 12 i do lat 16 na dystansie ok. 1 km.  
2. Gry i zabawy sportowe.  
3. Imprezy plenerowe  
4. Festyn  

X. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. KaŜdy zawodnik w czasie weryfikacji otrzyma zwrotny chip, który naleŜy umieścić na 
bucie. Zawodnicy nie posiadający chipa nie będą klasyfikowani. 
2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
3. Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora.  
4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
5. W okolicach 5 km zorganizowany będzie punkt odŜywiania (woda mineralna).  
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyŜszego regulaminu oraz dokonywania 
w nim zmian o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.  
 

Dyrektor biegu  
Sabina Bajda 


