
Regulamin
VII Integracyjny Bieg Klimontowski

Bieg główny 21.097 km i bieg dodatkowy 10 km
Impreza towarzysząca –

Integracyjne Biegi dla dzieci i młodzieży
Patronat Honorowy

Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień
I. TERMIN I MIEJSCE
20.05.2012 r. start i meta – Rynek w Klimontowie (powiat sandomierski)
Integracyjne Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 100 m do 1600 m + mini półmaraton (2100 m) 
biegi dla dzieci i młodzieży – start: godz. 1330 - Patrz punkt XIII Regulaminu.
Integracyjny Bieg na 21.097 km - start: godzina 1500

Integracyjny Bieg na 10 km - start: godzina 1500

W ramach tegorocznej edycji biegu odbędą się Mistrzostwa Polski na dystansie 10 km osób niewidzących i 
słabowidzących

II. CEL
Popularyzacja idei paraolimpijskiej.
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Stymulowanie aktywności twórczej młodzieży i dorosłych w realizacji zamiłowań i zainteresowań. 
Zapoznanie z najpiękniejszymi miejscami gminy Klimontów.
III. ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Klimontów
WSPÓŁORGANIZATORZY
• Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie

• Uczniowski Klub Sportowy „Topór” w Klimontowie

• Integracyjny Klub Sportowy pod wezwaniem Dobrego Łotra w Warszawie
• Stowarzyszenie Na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”

IV. WITRYNA BIEGU
bieg.klimontow.pl
bieg.klimontow@poczta.onet.pl
V. TRASA I DYSTANS
Trasa atestowana przez PZLA, asfalt.
21.097 km – pętla 10 km + pętla 11.097 km.
10 km – jedna pętla
Trasa przebiega wśród malowniczych lasów, pól i wiosek gminy Klimontów. Oznaczenia trasy co 1 km 
pionowymi znakami.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg na 21.097 km - od lat 18 (ukończone do dnia zawodów).
Wymagane będzie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w 
biegach długodystansowych lub własnoręcznie złożony podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 
uczestnictwa w biegach długodystansowych na własną odpowiedzialność.
Bieg na 10 km - od lat 16 (ukończone do dnia zawodów).
Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie 
oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).
Pozostali aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach lub 
własnoręczne złożony podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną 
odpowiedzialność.

1. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości celem weryfikacji danych. 

2. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz. 1000 do 1330 w Biurze 
zawodów na Rynku w Klimontowie. 

3. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
timepro.pl. 

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 17 maja 2012 roku.

5. Dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych.

6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
7. Opłata startowa w wysokości 25 zł. pobierana w trakcie odbioru numeru startowego.



VII. KATEGORIE
Bieg na 21.097 km
Osoby pełnosprawne
Kobiety i mężczyźni: kategoria OPEN i wiekowe:
I. (18 - 29 lat), II. (30 - 39 lat), III. (40 - 49), IV. (50 - 59), V. (60 - )
Osoby niepełnosprawne
Kobiety i mężczyźni:
Kategoria I Paraplegia (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria II Tetraplegia (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria III Open (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria IV Niewidomi i niedowidzący
Kategoria V Poruszający się o kulach
Kategoria VI Inne niepełnosprawności
Uwaga! Kategorie dla osób niepełnosprawnych w zależności od ilości zgłoszeń mogą uleć zmianie i 
sprecyzowaniu.
Bieg na 10 km
Osoby pełnosprawne
Kobiety i mężczyźni: Kategoria OPEN
Kobiety i mężczyźni:
Kategoria I Paraplegia (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria II Tetraplegia (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria III Open (wózki z napędem bezpośrednim – fabryczne bez przeróbek)
Kategoria IV Niewidomi i niedowidzący
Kategoria V Poruszający się o kulach
Kategoria VI Inne niepełnosprawności
Uwaga! Kategorie dla osób niepełnosprawnych w zależności od ilości zgłoszeń mogą uleć zmianie i 
sprecyzowaniu.
VIII. NAGRODY
Bieg na 21.097 km
Osoby pełnosprawne
Kobiety i mężczyźni – Puchary i medale + nagrody finansowe (w zależności od hojności sponsorów) za 
zajęcie I – III miejsca w kategorii OPEN
Kobiety i mężczyźni – puchary i dyplomy za zajęcie I – III miejsca w kategoriach wiekowych.
Puchar dla najszybszej i najszybszego zawodnika Gminy Klimontów.
Medale dla zawodników, którzy ukończą bieg.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Osoby niepełnosprawne
Kobiety i mężczyźni – Puchary i medale + nagrody finansowe (w zależności od hojności sponsorów) za 
zajęcie I – III miejsca w poszczególnych kategoriach.
Puchar dla najszybszej i najszybszego zawodnika Gminy Klimontów.
Medale dla zawodników, którzy ukończą bieg.
Bieg na 10 km
Osoby pełnosprawne
Kobiety i mężczyźni – Puchary i medale za zajęcie I – III miejsca w kategorii OPEN
Medale dla zawodników, którzy ukończą bieg
Osoby niepełnosprawne
Kobiety i mężczyźni – Puchary i medale + nagrody (w zależności od hojności sponsorów) za zajęcie I – III 
miejsca w poszczególnych kategoriach.
Puchar dla najszybszej i najszybszego zawodnika Gminy Klimontów.
Medale dla zawodników, którzy ukończą bieg.
IX. ŚWIADCZENIA
Organizatorzy zapewniają:

1. Nocleg (własny śpiwór, karimata uczestnika biegu) –  sala gimnastyczna z dostępem do węzła 
sanitarnego.
Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna 1 (od 19.05.2012 r. godz. 2100 –  do 20.05.2012 r. 
godz. 1200)

2. Przebieralnie, szatnie i prysznic
Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna 1.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w przebieralni.
Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, 



zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w szatni do godziny 1830. Oddawanie rzeczy 
będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora 
od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę. Organizator nie 
prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

3. Napoje na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

4. Podstawową opiekę lekarską w czasie biegu
X. LIMIT CZASU
3 godziny – bieg na 21.097 km
2 godziny – bieg na 10 km
XI. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa wbudowanego w numer startowy.
XII. CEREMONIA DEKORACJI ZAWODNIKÓW
ok. 1715 – podium na Rynku w Klimontowie
XIII. IMPREZA TOWARZYSZĄCA – INTEGRACYJNE BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dziewczęta i chłopcy: (5 – 6 lat) – 100 m, (7 – 9 lat) – 300 m, (10 – 12 lat) – 600 m, (13 – 15 lat) – 1000 
m, (od 16 lat) –  2100 m, z podziałem na płeć a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo z 
podziałem na rodzaj dysfunkcji. Medale, dyplomy i upominek dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
Bieg otwarty dla wszystkich mini półmaraton – 2100 m.
Medale za zajęcie I – III miejsca.
Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie 
oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).
Pozostali aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach lub 
własnoręczne złożony podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną 
odpowiedzialność.
XIV. UWAGI KOŃCOWE

1. Organizatorzy mają prawo dokonać zmian w Regulaminie. 

2. Biegi odbędą się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym.

3. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu 
(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp).

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy 
wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem 
ruchu).

5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu.

6. Osoba bez numeru startowego będzie wykluczona z biegu.

7. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną 
zdyskwalifikowani.

8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.

9. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.


