
                 REGULAMIN XIX BIEGU ULICZNEGO 

      O PUCHAR WÓJTA GMINY JELEŚNIA 
                       NA DYSTANSIE 10 km 

 

14 lipca 2012 r. godz. 11:00 
I. CEL 
- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, 

- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, 

- bieg uliczny na dystansie 10 km. 

 
II. ORGANIZATOR 
Urząd Gminy w Jeleśni. 

 

III. BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów znajdować się będzie obok Urzędu Gminy przy ul. Plebańskiej 1 w Jeleśni 
             
IV.  TERMIN I MIEJSCE 
14 lipca (sobota) 2012 r. godz. 11:00   

 

V. TRASA BIEGU 
Dystans 10 km (trasa posiada atest PZLA) 

ul. Plebańska obok Urzędu Gminy w Jeleśni (START) – droga powiatowa Jeleśnia Gajka Sopotnia Mała nr 1479S –   

droga powiatowa Sopotnia Wielka Sopotnia Mała nr 1424S– droga powiatowa Wieprz Juszczyna 1425S- droga 

wojewódzka Żywiec Korbielów odcinek Jeleśnia (około 3 km) nr 945-  droga gminna ul. Łączna- droga powiatowa 

Jeleśnia Gajka Sopotnia Mała nr 1479S- ul. Plebańska obok Urzędu Gminy w Jeleśni (META). 

 

Bieg towarzyszący dla dzieci do 15 lat na dystansie 1 km z podziałem na kategorie wiekowe bez wpisowego, 

start o godzinie 11:10.( Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu). 

 
VI. UCZESTNICTWO  

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem 

o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U.Nr 101 poz. 1095). 

Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i mają zgodę rodziców lub opiekunów, 

uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

  

Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na 

stronie organizatora www.jelesnia.pl 



 
VII. ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie: www.jelesnia.pl 

w zakładce turystyka do dnia 13 lipca 2012 r. lub w dniu startu – w biurze zawodów - godz. 8:00 – 10:30  

 

Wszelkie informacje: 

tel. kom. 604 574 390, tel. 33 8630 777 
e-mail: turystyka@jelesnia.pl 

 

 
VIII. OPŁATA STARTOWA  
20 zł – do dnia  10.07.2012 r.- wpłata wyłącznie przelewem /wpłata przelewem po 10.07.2012 r. wymaga 

okazania w biurze zawodów potwierdzenia wpłaty (przelewu) / 

 

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:  

Gmina Jeleśnia nr konta: 34 8118 0002 0000 0101 2000 0080 tytułem: wpisowe na XIX Bieg uliczny- imię 

i nazwisko oraz adres. 

lub gotówką w dniu startu w biurze zawodów.  

Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia oraz mieszkańcy Gminy Jeleśnia. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów 

startowych odbywać się będzie w dniu 14 lipca (sobota) w biurze zawodów w godz. od 8:00 – 10:30.  

 
IX. KLASYFIKACJA 
- generalna kobiet i mężczyzn 

- kategorie wiekowe: 

Juniorzy i Juniorki  16 - 19 lat (rocznik 1996, 1995, 1994, 1993)  

Mężczyźni    Kobiety 

1. 20 – 29 lat    1. 20 – 29 lat (1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984,1983) 

2. 30 – 39 lat    2. 30 – 39 lat (1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973)  

3. 40 – 49 lat    3. 40 – 49 lat (1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963) 

4. 50 – 59 lat    4. 50 lat i powyżej (1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953) 

5. 60 – 69 lat (1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943) 

6. 70 lat i powyżej (1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932) 

 
X. NAGRODY 
- w kategoriach wiekowych nagrody pieniężne za m-ce I-III 

- za I miejsca statuetki  

 
 



 
Nagrody w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet:  
1 – 200 zł  

2 – 150 zł  

3 – 100 zł 

- Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: 

- pamiątkowy numer startowy; 

- koszulkę okolicznościową ; 

- gorący posiłek, napoje; 

Ponadto:  
- puchar dla najszybszej biegaczki i biegacza z Gminy Jeleśnia 
- dwie nagrody niespodzianki 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny. 

- Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na 

piersiach. 

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag 

organizatora. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy 

uczestników biegu. 

- Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NW. 

- Pomiar czasów z wykorzystaniem fotokomórki.  

- Limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 1 godz. 30 min. 

- Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej 

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). 

- Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, 

a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 

marketingowych Organizatora i sponsorów biegu. 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

- Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym: proszę o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym. 

 
 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – obok Urzędu Gminy w Jeleśni, ok. godz. 14:10 


