
Regulamin – II Bieg Siedleckiego 
Jacka

dla upamiętnienia wizyty 
Jana Pawła II
w Siedlcach

pod hasłem: Młody-wolny od nałogów.
Honorowy patronat nad imprezą objął

Pan Wojciech Kudelski
Prezydent miasta Siedlce.

I.ORGANIZATOR:
1. Organizatorem „ II Biegu Siedleckiego Jacka” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siedlcach,
ul. Bolesława Prusa 6, 08-110 Siedlce.
II. CEL:
1.Upamiętnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w Siedlcach.
2.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3.Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic.
4.Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
5.Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez
bieganie.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1.Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2011 roku.
2.Start biegu nastąpi o godzinie 17:00 na ul. Bolesława Prusa przed OSiR 
w Siedlcach.
3.Meta biegu znajdować się będzie na ulicy Bolesława Prusa w Siedlcach.
4.Długość trasy biegu wynosi 5 km i 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
5.Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów, które po biegu należy
zwrócić organizatorowi.
6.Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
7.Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W „II Biegu Siedleckiego Jacka” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu
rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat (startując na 10 km), bądź osoba która najpóźniej 
w dniu zawodów ukończyła 12 lat (startując na 5 km).
2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego
opiekuna.



3.Uwaga! Limit uczestników „ II Biegu Siedleckiego Jacka” wynosi 500 osób (250 na 5km 
oraz 250 na 10km). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów 
w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4.Wszyscy zawodnicy startujący w „II Biegu Siedleckiego Jacka” muszą zostać
zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w budynku OSiR Siedlce
ul. Bolesława Prusa 6 w dniach:
01-03.06.2011 - w godz. 8:00-16:00
04.06.2011 – w godz. 13:00-16:00
5.Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych oraz wieku (w przypadku służb mundurowych okazanie legitymacji
służbowej).
6.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne 
w Biurze Zawodów.
7.Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. Zgłoszenia:
1.Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.osir.siedlce.pl/bieg 
2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 2 czerwca 2011. Zapisy będą możliwe
również w dniu biegu – w biurze zawodów.
3.Opłata startowa za udział w biegu wynosi 20 złotych.
4.Opłatę należy uiścić na konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siedlcach ul B. Prusa 6,
08-110 Siedlce , ING Śląski 94 1050 1953 1000 0023 4843 1335
z dopiskiem – Bieg Siedleckiego Jacka – opłata startowa za …. (imię i nazwisko).
6.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od
momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie
anulowane.
7.W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 30 maja 2011
konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty 
w formie wydruku.
8.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz
wniesionej opłaty na innego uczestnika.
9.Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym
blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy
wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
10.W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- chip,
- wodę niegazowaną 0,5l,
- medal na mecie,
- pamiątkowy ręcznik.
11. Organizator przewidział kategorie wiekowe w biegu na 5 km:
- Mężczyzna od 12 do 19 lat - kobieta od 12 do 19 lat
- Mężczyzna od 20 do 29 lat - kobieta od 20 do 29 lat
- Mężczyzna od 30 do 39 lat - kobieta od 30 do 39 lat
- Mężczyzna od 40 do 49 lat - kobieta od 40 do 49 lat
- Mężczyzna od 50 do 59 lat - kobieta od 50 i starsze
- Mężczyzna od 60 do 69 lat
- Mężczyzna od 70 i starsi
12. Organizator przewidział kategorie wiekowe w biegu na 10 km:

http://www.osir.siedlce.pl/bieg


- Mężczyzna od 16 do 19 lat - kobieta od 16 do 19 lat
- Mężczyzna od 20 do 29 lat - kobieta od 20 do 29 lat
- Mężczyzna od 30 do 39 lat - kobieta od 30 do 39 lat
- Mężczyzna od 40 do 49 lat - kobieta od 40 do 49 lat
- Mężczyzna od 50 do 59 lat - kobieta od 50 i starsze
- Mężczyzna od 60 do 69 lat
- Mężczyzna od 70 i starsi
13.Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, nauczycieli, osób
niepełnosprawnych (Active Wheelchair, Hand Bike, Rim Push) startujących na wózkach
inwalidzkich,  biegający  o  kulach,  pozostali  niepełnosprawni  oraz  służby  mundurowe 
otrzymują puchary. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
14.Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród
wszystkich uczestników biegu.
15. Organizator nie dubluje nagród.
VI. Postanowienia końcowe:
1.Wszystkich uczestników „II Biegu Siedleckiego Jacka” obowiązuje niniejszy regulamin.
2.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na
wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji!
3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Uczestnicy zawodów biorą na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie NW i nie będą
wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na
zdrowiu podczas biegu.
5.Organizator zapewnia szatnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. B. Prusa 6, Siedlce.
6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7.Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora- 
dyrektora biegu
8.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
9.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10.Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską w porozumieniu z OZLA
w Siedlcach.
11.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

Andrzej Sitnik

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji


