
Regulamin

6 Festiwalu Spełnionych Marzeń - Bieg Przełajowy

 

Cel

Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz 

krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja zdrowego trybu życia i walki z  
uzależnieniami.

Promocja miasta Mysłowice i województw śląskiego

Promocja Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice

Promocja Fundacji Sport i Sztuka „FENIX”

 

Organizator

Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice www.truchtacz.org

Fundacja Sport i Sztuka „FENIX” www.fsis.pl

 

Miejsce i termin

Biuro Zawodów: Gimnazjum nr 5 ul. Dzierżonia 26 

Start i Meta:  KS Górnik Wesoła – Stadion ul. Sportowa

Start godzina 11:00 – 12.01.2013 r.

 

Zaplecze

Osobne szatnie dla Pań i Panów

Depozyt na plecaki

Toalety w szatniach  

Możliwość zakupu batonów energetycznych, napoi , książek biegowych i maści regeneracyjnych

Gorąca Herbata po biegu

Każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek po biegu

 

Trasa Biegu

Dystans: 15 km – pomiar za pomocą sytemu GPS Garmin

Nawierzchnia: 100 % ścieżki leśne, w tym ok. 1 km drogi utwardzone kamieniem

Oznaczenie:

Długość: co kilometr ( pionowo) tabliczki na drzewach i wbite w ziemie ( poziomo) napisy na śniegu.

Kierunki: strzałki i napisy (pionowo) tabliczki na drzewach i wbite w ziemie ( poziomo napisy na śniegu.

Wolontariusze na każdym skrzyżowaniu

Uwagi:   W przypadku gołoledzi zaleca się założenie kolców na buty.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Należy liczyć się ze śliskimi fragmentami trasy,  

http://www.truchtacz.org/


oblodzonymi lub mocno błotnistymi, a w przypadku dużych opadów śniegu – nie odśnieżonymi.

 

Uczestnictwo

 Bieg jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy wypełnili  
formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu  
zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania i że uczestniczą w  
zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu jak  
i spowodowane przez uczestnika biegu osobą trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.

W zawodach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać  
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach.

 

Zgłoszenia do Biegu

Zgłoszenia elektroniczne  www.fsis.pl, www.ultimasport.pl

Zgłoszenia w dniu zawodów 12.01.2012 r. przyjmowane będą w godzinach 8:00-10:30

 

Weryfikacja

W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej

Wydawanie numerków zostaje zakończone na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów

 

Opłata Startowa

Przy wpłacie na konto do 31.10.2012 wynosi 25 zł

Przy wpłacie na konto do 06.01.2013 wynosi 35 zł

Po tym terminie jak i w dniu zawodów wynosi 55 zł

Opis wpłaty: 6 BSM, Nazwisko, Imię, Miasto

Nr konta: PKO BP 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032 Fundacja Sport i Sztuka "FENIX" ul.Lenartowicza  
82/10; 41-219 Sosnowiec

 

Klasyfikacja i Nagrody

Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn

Puchary i Nagrody rzeczowe za miejsca 1,2,3

Nagrodzenie zawodnicy nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej

O wartości nagród Organizator poinformuje najpóźniej na miesiąc przed zawodami w zakładce Nagrody

Klasyfikacja wiekowa Kobiet i Mężczyzn

Puchary i Nagrody rzeczowe za miejsca 1,2,3

O wartości nagród Organizator poinformuje najpóźniej na miesiąc przed zawodami w zakładce Nagrody

W klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia

 

http://www.fsis.pl/


K 20     M 20 ( zawodnicy urodzeni do roku 1984 włącznie) (max 29 lat)

K 30     M 30 ( do roku 1974 włącznie ) ( max 39 lat)

K 40     M40  ( do roku 1964 włącznie ) ( max 49 lat)

K 50+   M 50 ( do roku 1954 włącznie ) ( max 59 lat)

            M 60 ( do roku 1944 włącznie ) ( max 69 lat)

            M 70 +      ( roczniki 1943 i starsze ) ( min 70 lat )

 

Klasyfikacja Drużynowa

Najliczniejsza drużyna o tej samej nazwie otrzyma puchar i dyplom  (bieg i Nordic)

Dla uczestników 6 Biegu Spełnionych Marzeń

350 pamiątkowych medali ( więcej w przypadku większej liczby zgłoszeń do 20.12.2012 r.)

Pakiet startowy: zestaw upominków ( więcej w zakładce Nagrody)

Ciepły Posiłek  

Udział w losowaniu nagród ( odbiór nagrody tylko osobisty)

 

Postanowienia Końcowe

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.

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów  
najpóźniej do godziny 13:30 w Biurze Zawodów.

Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród przewidziane jest na  
godzinę ok. 13:30-14:00 ( w miarę możliwości jak najwcześniej)

Dekoracja zwycięzców Biegu OPEN nastąpi w miarę możliwości wcześnie ok. godziny 12:30

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Kontakt

Tomasz Katan -   katan@fsis.pl  

 

Regulamin

6 Festiwalu Spełnionych Marzeń – 5 Rajd Nordic Walking

 

Cel

Propagowanie Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,  
oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja zdrowego trybu życia i walki z  
uzależnieniami.

Promocja miasta Mysłowice i województw śląskiego

Promocja Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice

mailto:katan@fsis.pl


Promocja Fundacji Sport i Sztuka „FENIX”

 

Organizator

Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice www.truchtacz.org

Fundacja Sport i Sztuka „FENIX” www.fsis.pl

 

Miejsce i termin

Biuro Zawodów: Gimnazjum nr 5 przy ul. Dzierżonia 26

Start i Meta: Stadion KS Górnik Wesoła ul. Sportowa

Start godzina 10:00 – 12.01.2013 r.

 

Zaplecze

Osobne szatnie dla Pań i Panów

Depozyt na plecaki

Toalety w szatni

Możliwość zakupu batonów energetycznych, napoi , książek biegowych i maści regeneracyjnych

Gorąca Herbata po biegu

Każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek po biegu

 

Trasa Rajdu

Dystans: 10 km – pomiar za pomocą sytemu GPS Garmin

Nawierzchnia: 100 % ścieżki leśne, w tym ok. 1 km drogi utwardzone kamieniem

Oznaczenie:

Długość: co kilometr ( pionowo) tabliczki na drzewach i wbite w ziemie ( poziomo) napisy na śniegu.

Kierunki: strzałki i napisy (pionowo) tabliczki na drzewach i wbite w ziemie ( poziomo) napisy na śniegu.

Wolontariusze na każdym skrzyżowaniu

Uwagi: W przypadku gołoledzi zaleca się założenie kolców na buty.

Rajd zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe. Należy liczyć się ze śliskimi fragmentami trasy,  
oblodzonymi lub mocno błotnistymi, a w przypadku dużych opadów śniegu – nie odśnieżonymi.

 

Uczestnictwo

Rajd jest otwarty zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy wypełnili  
formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu  
zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania nordic walking i że uczestniczą w  
zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników rajdu jak i  
spowodowane przez uczestnika rajdu osobą trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie rajdu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.

http://www.truchtacz.org/


W zawodach mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać  
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach.   

 

Zgłoszenia do Rajdu

Zgłoszenia elektroniczne  www.fsis.pl, www.ultimasport.pl 

Zgłoszenia w dniu zawodów 12.01.2013 r. przyjmowane będą w godzinach 7:00-9:30

 

Weryfikacja

W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej

Wydawanie numerków zostaje zakończone na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów

 

Opłata Startowa

Przy wpłacie na konto do 31.10.2012 wynosi 25 zł

Przy wpłacie na konto do 06.01.2013 wynosi 35 zł

Po tym terminie jak i w dniu zawodów wynosi 55 zł

Opis wpłaty: 5 Rajd, Nazwisko, Imię, Miasto

Nr konta: PKO BP 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032 Fundacja Sport i Sztuka "FENIX" ul.Lenartowicza  
82/10; 41-219 Sosnowiec

 

Klasyfikacja i Nagrody

Rajd ma charakter rekreacyjny, jednak za zauważone łamanie przepisów  ( jak skracanie trasy, bieg )  
zawodnicy będą dyskwalifikowani

Klasyfikacja wiekowa Kobiet i Mężczyzn

Puchary i Nagrody rzeczowe za miejsca 1,2,3

O wartości nagród Organizator poinformuje najpóźniej na miesiąc przed zawodami w zakładce Nagrody

W klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia

 w kategorii Elita biorą udział wszyscy zawodnicy do ukończenia 39 roku życia 

Elita:            K 30     M30  ( zawodnicy urodzoni do roku 1974 włącznie ) ( max 39 lat)

Senior:          K 40     M40  ( zawodnicy urodzeni do roku 1964 włącznie ) ( max 49 lat)

Weteran:      K 50+   M 50 ( do roku 1954 włącznie ) ( max 59 lat) i starsze wśród kobiet

 Weteran +:  M 60+ ( do roku 1944  i starsi)    

 

Klasyfikacja Drużynowa

Najliczniejsza drużyna o tej samej nazwie otrzyma puchar i dyplom  (bieg i Nordic)

Dla uczestników 5 Rajdu Spełnionych Marzeń – Nordic Walking

150 pamiątkowych medali ( więcej w przypadku większej liczby zgłoszeń do 20.12.2012 r)

Pakiet startowy: zestaw upominków ( więcej w zakładce Nagrody)

http://www.ultimasport.pl/
http://www.fsis.pl/


Ciepły Posiłek

Udział w losowaniu nagród ( odbiór nagrody tylko osobisty)

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnicy rajdu 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.

Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracja przewidziane jest na godzinę ok. 12:00-12:30 ( w miarę  
możliwości jak najwcześniej) Losowanie nagród wspólnych odbędzie się po dekoracji zwycięzców biegu ok.  
14:00

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Kontakt

Tomasz Katan - 605 784 673 katan@fsis.pl

 

Informacja dla Rodziców, Trenerów, Wychowawców

 
Zapraszamy na

5 Bieg Młodych

W ramach 6 Festiwalu Spełnionych Marzeń

 
Atuty Biegu:

 
Nagrody i Dyplomy dla Każdego

Dla Najlepszych Medale

Start i Meta wśród Biegaczy Biegu Głównego

Ciekawa przełajowa Trasa

Dystans dostosowany do wieku zawodników

Uczestnictwo w jednych z największych zimowych zawodów w Polsce

 

Regulamin

5 Małego Biegu Spełnionych Marzeń

Dla dzieci i młodzieży do lat 15-stu

 

Cel

Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży ducha  
sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami.

Promocja miasta Mysłowice i województw śląskiego

mailto:katan@fsis.pl


Promocja Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice

Promocja Fundacji Sport i Sztuka „FENIX”

 

Organizator

Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice www.truchtacz.org

Fundacja Sport i Sztuka „FENIX” www.fsis.pl

 

Miejsce i termin

Biuro Zawodów:  Gimnazjum nr 5 ul.Dzierżonia 26

Start i Meta:  Stadion KS Górnik Wesoła ul. Sportowa

Start godzina ok.10:05 – 12.01.2012 r.

 

Zaplecze

Punkty z herbatą znajdują się w biurze zawodów po biegu

Każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek po biegu i słodką bułkę

 

Trasa Biegu

Dystans:

Przedszkole ( do 6 lat)                         100 m

Szkoła Podstawowa I-III                      300 m

Szkoła Podstawowa IV-VII                  600 m

Gimnazjum                                          1000 m

 

Uczestnictwo

 Bieg jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów. Rodzice lub prawni  
opiekunowie wypełniają formularz zgłoszeniowy i podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka  
do uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu jak  
i spowodowane przez uczestnika biegu osobą trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.

W zawodach mogą wziąć udział osoby do 15 roku życia.

 

Zgłoszenie do Biegu

Zgłoszenia na adres email: katan@fsis.pl 

Zgłoszenie w dniu zawodów 12.01.2012 – od godziny 7:00 – 10:00

 

Klasyfikacja i Nagrody

mailto:katan@fsis.pl
http://www.truchtacz.org/


Każdy z zawodników otrzyma dyplom uczestnictwa i drobne upominki, ciepły posiłek i bułki słodkie

Zwycięzcy w kategoriach otrzymają  Pamiątkowy medal

Przedszkole ( do 6 lat)                     

Szkoła Podstawowa I-III        

Szkoła Podstawowa IV-VII    

Gimnazjum                                      

 

Postanowienia Końcowe

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów  
najpóźniej do godziny 11:00 w Biurze Zawodów.

Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę ok. 11:30 ( w  
miarę możliwości jak najwcześniej)

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Kontakt

Tomasz Katan - 605 784 673 katan@fsis.pl

 

mailto:katan@fsis.pl

