
REGULAMIN BIEGU  

„I Bieg samorządowców woj. śląskiego” 
Gliwice, 14 listopada 2010 

 

I. CEL 

1. Promocja demokracji i udziału w wyborach samorządowych 
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy rekreacji  

i wypoczynku. 
 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem Biegu jest: Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic oraz biegacze: 
Michał Świąć i Bartosz Straszak.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 14 listopada 2010 r. w Gliwicach - Czechowicach. 
2. W ramach biegu odbędzie się również rajd Nordic Walking. 
3. Start biegu: godzina 11.00. Start rajdu Nordic Walking: godzina 11.10. Wszyscy 

zawodnicy na miejsce startu muszą się zgłosić do godz. 10.50. 
4. Harmonogram szczegółowy: 
 
8.30 – 10.30 - otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zgłoszeń zawodników 
10.30 - zamknięcie listy startowej 
10.50 - zawodnicy na linii startu 
11.00 - start do biegu głównego 
11.10 - start rajdu Nordic Walking 
12.00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu 
13.00 - zakończenie zawodów 
13.30 - zamknięcie biura zawodów 
 
5. Długość trasy: ok. 4 kilometrów. 
6. Trasa biegu prowadzi ścieżkami leśnymi i nawierzchnią asfaltową.  
7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę 

zostaną zdyskwalifikowani. 
8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. 

Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegli do mety do godziny 13.00, zobowiązani 
są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

9. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników obsługi 
Biegu oraz Straży Miejskiej i Policji. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W Biegu mogą startować: radni oraz kandydaci na radnych w wyborach dnia 
21.11.2010, pracownicy urzędów, pracownicy samorządowych jednostek 
organizacyjnych (przy weryfikacji obowiązuje przedłożenie dokumentu 
potwierdzającego powyższe) oraz pozostałe osoby bez względu na wiek, płeć i 
miejsce zamieszkania.  



2. Osoby w wieku poniżej18 lat (które w dniu biegu tj. 14 listopada 2010 nie 
osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na 
udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z 
dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dowód 
potwierdzający tożsamość oraz w przypadku samorządowców teczkę (aktówkę) z 
kopią stosownej Ustawy o samorządzie gminnym/ powiatowym/ województwa. 
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 pakietu startowego. 

4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbędzie się w 
Biurze Zawodów w dniu: 14 listopada 2010 r. w godz. 8.30 – 10.30:  
ul. Nad Łąkami 1 w budynku "Starej Szkoły" 

5. Każdy z biegaczy w kategorii: radni oraz kandydaci na radnych w wyborach dnia 
21.11.2010, pracownicy urzędów, pracownicy samorządowych jednostek 
organizacyjnych musi posiadać przy sobie podczas biegu teczką (aktówkę) a w 
niej kopię stosownej Ustawy o samorządzie gminnym/ powiatowym/ 
województwa. 

6. Decyzje organizatorów lub lekarzy zawodów dotyczące startu czy też 
kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Uczestników biegu i rajdu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin. 
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem manualnym. 

Do klasyfikacji generalnej liczony będzie czas brutto. 
 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia zawierające: 
- imię i nazwisko zawodnika 
- adres zamieszkania z kodem pocztowym 
- datę urodzenia 
- adres e-mail 
- telefon kontaktowy 
- nazwę klubu  
- klasyfikacje grupową (samorządowcy lub open) 
należy przesłać do dnia 13 listopada 2010r. pod adres: info@swiac.info,  

2. W dniu 14 listopada 2010 r. zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio w Biurze 
Zawodów. 

3. Za zgłoszenie uważa się przesłanie elektronicznego zgłoszenia oraz wyrażenie 
zgody na akceptację regulaminu, przetwarzanie danych osobowych zawodników 
dla potrzeb wewnętrznych organizatora biegu na miejscu w biurze zawodów. 

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia. 
5. Organizator ustala limit zawodników na 100 osób. 
 

VI. KLASYFIKACJE 

1. W Biegu będą prowadzone klasyfikacje: 
- Samorządowców: kobiet i mężczyzn 



- Nordic Walking: kobiet i mężczyzn  
- Open: kobiet i mężczyzn. 

 
VII. NAGRODY 

1. Nagrody otrzymują zawodnicy klasyfikacji open, samorządowcy, Nordic Walking 
(osobno kobiety i mężczyźni), za zajęcie I, II i III miejsca – dyplom imienny z 
informacją o zajętym miejscu. 

2. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom danej klasyfikacji o godz. 12.00. 
3. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom. 
4. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 5 dni na stronie 

internetowej www.czechowicer.eu, www.maratonypolskie.pl,  
 

VIII. FINANSOWANIE 

1. Koszty organizacji Biegu pokrywają organizatorzy, sponsorzy i partnerzy. 
2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają zawodnicy lub organizacje 

delegujące. 
3. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje: 

� numer startowy, 
� 4 agrafki, 
� pamiątkowy dyplom. 
� napoje na mecie biegu, 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z 
przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
3. Organizator zapewnia przebieralnię. Z uwagi na brak zamykanych szatni, każda 

ekipa jest zobowiązana do zabezpieczenia sprzętu i strojów we własnym zakresie 
4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie i mecie biegu. 
5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
7. Zawodnicy poszczególnych biegów biorą udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 

biegu, wynikające z winy uczestników biegu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie przed rozpoczęciem 

imprezy. 
10. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

 
 

Michał Świąć  
 

Bernard Fic Bartosz Straszak 

Dyrektor Biegu Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Rozwoju Czechowic 

Koordynator 

 


