
REGULAMIN 

II BIEG IM. ŚW. KATARZYNY 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDNA 

 

I. CEL IMPREZY 

Popularyzacja i uprawianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.  

Uczczenie pamięci Św. Katarzyny patronki Rudnej.  

Promocja miejscowości Rudna. 

Integracja społeczności lokalnej. 

II. SPONSOR BIEGU:  

Gmina Rudna. 

Centrum Kultury w Rudnej. 

III. ORGANIZATOR BIEGU: 

Centrum Kultury w Rudnej. 

IV. TERMIN I MIEJSCE BIEGU: 

13 października 2012 roku o godzinie 11.00. START/META: Rynek w Rudnej. 

Zapisy: 

- uczestnicy w wieku do 16 lat zgłaszani są przez szkołę, instytucję do dnia 01.10.2012r. 

- uczestnicy od 16 roku życia proszeni są o dokonanie rejestracji elektronicznej do dnia 01.10.2012r. (tylko taka 

forma zgłoszenia będzie rozpatrywana). 

- w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.30 w biurze zawodów odbędzie się weryfikacja wszystkich zgłoszeń 

oraz nadanie nr  startowych (weryfikacja obowiązkowa). 

V. TRASA I DYSTANS BIEGU: 

TRASA: ulice Rudnej 3 pętle. 

DYSTANS: 10 KM. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat. 

2. Każdy zawodnik biegu startuje na własną odpowiedzialność. 

3. Zawodnik pobierając numer startowy akceptuje regulamin zawodów. 

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów od 8.00 do 10.30. 

5. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną.  

6. Zawodnik niepełnoletni (do 18 roku życia) musi posiadać przy weryfikacji podpisaną zgodę(oświadczenie) 

przez rodzica bądź opiekuna. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

VII. KLASYFIKACJA BIEGU: 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywany systemem elektronicznym. 

2. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii: 

a). Open Kobiet, 

b). Open Mężczyzn, 

c). najstarsza Kobieta, 

d). najstarszy Mężczyzna. 

 



VIII.  NAGRODY: 

1. Nagrody w kategorii Open Kobiet otrzymuje 6 pierwszych osób. 

2. Nagrody w kategorii Open Mężczyzn otrzymuje 6 pierwszych osób. 

3. Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 

4. Każdemu zgłoszonemu zawodnikowi przysługuje gorący posiłek + napój. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator zapewnia: 

a. Opiekę medyczną podczas biegu, 

b. Szatnię, toalety i natryski. 

3. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na klatce 

piersiowej. 

4. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Za niewłaściwe zachowanie zawodnika oraz naruszenie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacja 

zawodnika.  

6. Protesty dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu mające wpływ na prawa i obowiązki 

zawodników przyjmowane są w Biurze Zawodów do godziny 14.00 dnia 13 października 2012 r.,  

a rozpatrywane zostaną tego samego dnia. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Centrum Kultury w Rudnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZED BIEGIEM GŁÓWNYM SĄ ORGANIZOWANE BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ Z GMINY RUDNA. REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

I. CEL IMPREZY. 

Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży gminnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych. Uczczenie pamięci Św. Katarzyny. Integracja dzieci i młodzieży. 

II. ORGANIZATOR: 

Centrum Kultury w Rudnej. 

III. PATRONAT: 

Wójt Gminy Rudna. 

IV. TERMIN I MIESCE BIEGU: 

13 października 2012 roku, o godzinie 8.30. 

START/META:  Rynek w Rudnej. 

Zapisy do dnia 01.10.2012r. (zapisy grupowe zgłaszane przez szkoły, instytucje) weryfikacja w dniu 

imprezy  w Biurze Zawodów do godz. 8:30.(wymagane oświadczenie, zgoda na udział podpisana przez 

rodzica lub prawnego opiekuna – załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) 

V. TRASA I KATEGORIE WIEKOWE: 

Ulicami wokół Ratusza. 

1. Podział na kategorie wiekowe: 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

KLASA I-II   DZIEWCZĘTA: 100 m, 

   CHŁOPCY:  100 m, 

KLASA III-IV  DZIEWCZĘTA: 200 m, 

   CHŁOPCY:  200 m, 

KLASA V-VI  DZIEWCZĘTA: 400 m, 

   CHŁOPCY:  400 m, 

GIMNAZJUM: 

KLASA I  DZIEWCZĘTA: 800 m, 

   CHŁOPCY:  800 m, 

KLASA II  DZIEWCZĘTA: 1200 m, 

   CHŁOPCY:  1200 m, 

KLASA III  DZIEWCZĘTA: 1500 m, 

   CHŁOPCY:  1500 m, 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

   DZIEWCZĘTA: 1500 m, 

   CHŁOPCY:  1500 m. 

 

 

 

 

 



VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każdy zawodnik, który będzie pod opieką rodzica bądź opiekuna. 

2. Wszyscy  startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów od 8.00 do 8.30. 

3. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji legitymację szkolną i być pod opieką rodzica lub 

opiekuna. 

4. Zawodnik pobierający numer startowy akceptuje regulamin zawodów. 

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywany systemem 

elektronicznym. 

VII. NAGRODY: 

1. Szkoła podstawowa w każdej kategorii wiekowej dziewczęta i chłopcy nagrody otrzymują trzy 

pierwsze miejsca. 

2. Szkoła gimnazjalna w każdej kategorii wiekowej dziewczęta i chłopcy nagrody otrzymują trzy 

pierwsze miejsca. 

3. Szkoła ponadgimnazjalna dziewczęta i chłopcy nagrody otrzymują trzy pierwsze miejsca. 

4. Każdy zawodnik po ukończeniu biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 

5. Każdemu zapisanemu uczestnikowi przysługuje gorący posiłek + napój. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. 

3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na 

klatce piersiowej. 

5. Za niewłaściwe zachowanie zawodnika oraz naruszenie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacja 

zawodnika. 

6. Protesty dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu mające wpływ na prawa i obowiązki 

zawodników przyjmowane są w Biurze Zawodów do godziny 12.00 dnia 13 października 2012 .r,  

a rozpatrywane zostaną tego samego dnia. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Centrum Kultury w Rudnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II OTWARTE MITRZOSTWA  GMINY RUDNA W NORDIC WALKING 
 

 

NORDIC WALKING  jest to marsz, czyli przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu z zachowaniem 

stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się kijków do nordic walking. Jeżeli sędzia zauważy,  

że zawodnik oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża nastąpi dyskwalifikacja zawodnika bez ostrzeżenia. 

 

 

REGULAMIN NORDIC WALKING 

 

I. CEL IMPREZY. 

1. Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. 

2. Uczczenie pamięci Św. Katarzyny. 

3. Promocja Gminy Rudna. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

 

II. SPONSOR OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY RUDNA W  NORDIC WALKING. 

 

1. Gmina Rudna. 

2. Centrum Kultury w Rudnej. 

 

III. ORGANIZATOR OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY RUDNA W NORDIC WALKING. 

 

1. Centrum Kultury w Rudnej. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE NORDIC WALKING. 

 

1. 13 października 2012 roku o godzinie 12.15 

2. START/META: Rynek w Rudnej. 

3. Zapisy w formie elektronicznej na stronie www.rudna.eu 

4. Weryfikacja zawodników w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.30 w biurze zawodów. 

V. TRASA I DYSTANS NORDIC WALKING. 

 

1. TRASA: ulice Rudnej 2 pętle. 

2. DYSTANS: 6 KM. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

1. Uczestnikiem Nordic Walking może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. 

2. Każdy zawodnik Nordic Walking startuje na własną odpowiedzialność. 

3. Zawodnik pobierając numer startowy akceptuje regulamin zawodów. 

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów od 8.00 do 10.30. 

5. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód osobisty, paszport lub legitymacje szkolną. 

6. Zawodnik niepełnoletni (do 18 roku życia) musi posiadać przy weryfikacji podpisaną zgodę(oświadczenie) przez 

rodzica bądź opiekuna. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 



VII. KLASYFIKACJA NORDIC WALKING. 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywany systemem elektronicznym. 

2. Podczas Nordic Walking prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii: 

a). Open Kobiet, 

b). Open Mężczyzn, 

c). najstarsza Kobieta, 

d). najstarszy Mężczyzna. 

VIII.  NAGRODY: 

1.Nagrody w kategorii Open Kobiet otrzymuje 6 pierwszych osób. 

2. Nagrody w kategorii Open Mężczyzn otrzymuje 6 pierwszych osób. 

3. Każdy zawodnik po ukończeniu Nordic Walking otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. 

4. Każdemu zgłoszonemu zawodnikowi przysługuje gorący posiłek + napój. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Nordic Walking odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator zapewnia: 

 - Opiekę medyczną podczas Nordic Walking, 

 - Szatnię, toalety i natryski. 

3. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który w czasie Nordic Walking musi być przypięty z przodu na klatce 

piersiowej. 

4. Każdy uczestnik Nordic Walking jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Za niewłaściwe zachowanie zawodnika oraz naruszenie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacja zawodnika. 

6. Protesty dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu mające wpływ na prawa i obowiązki zawodników 

przyjmowane są w Biurze Zawodów do godziny 14.00 dnia 13. października 2012r, a rozpatrywane zostaną tego samego 

dnia. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Centrum Kultury w Rudnej. 

8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuję  Dyrektor Centrum Kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie / zgoda opiekuna prawnego dot. 

zawodnika niepełnoletniego (pon.18 lat) 

Ja  …................................……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym syna/córki/wychowanka/wychowanki * 

……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko osoby będącej pod opieką) 

i wyrażam zgodę na jej/jego* uczestnictwo w II Biegu im. Św. Katarzyny w kategorii (proszę zaznaczyć odpowiednie) 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

KLASA I-II   DZIEWCZĘTA: 100 m,  [ ] 

 CHŁOPCY:  100 m,   [ ] 

KLASA III-IV  DZIEWCZĘTA: 200 m,  [ ] 

 CHŁOPCY:  200 m,   [ ] 

KLASA V-VI  DZIEWCZĘTA: 400 m,  [ ] 

 CHŁOPCY:  400 m,  [ ] 

GIMNAZJUM: 

KLASA I  DZIEWCZĘTA: 800 m,  [ ] 

 CHŁOPCY:  800 m,  [ ] 

KLASA II  DZIEWCZĘTA: 1200 m, [ ] 

 CHŁOPCY:  1200 m, [ ] 

KLASA III  DZIEWCZĘTA: 1500 m, [ ] 

 CHŁOPCY:  1500 m, [ ] 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 DZIEWCZĘTA: 1500 m, [ ] 

 CHŁOPCY:  1500 m. [ ] 

 

BIEG DYSTANS 10 KM   [ ] 

NORDIC WALKING DYSTANS 6 KM [ ] 

 

 

który odbędzie się w dniu 13.10.2012r. 

Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni startuje na moją odpowiedzialność i nie ma przeciwwskazań medycznych  

by mógł/mogła* startować w powyższych zawodach. 

Telefon (rodzica/opiekuna) ……………………… 

……………………………………………………….. 

       Data i podpis opiekuna prawnego   

* niepotrzebne skreślić 


