
Regulamin VIII Ogólnopolskiego biegu 

Zajączkowskiego 

I. Cel 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz 

zdobywanie nowych  zwolenników 

-Popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku gminy Krzepice 

-Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia 

 

II. Organizator 

                      OSP Zajączki  II 

III. Instytucje wspierające  

 

-Urząd Miejski w Krzepicach 

-Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

-LGD Zielony Wierzchołek Śląska 

-Komisariat Policji w Krzepicach 

-Gminny ośrodek kultury w Krzepicach 

IV.  Termin i Miejsce 

5.05.2013r./ Niedziela/godz. 1245 

OSP Zajączki II, ul. Główna 140 

V. Bieg Główny  

A)Bieg główny 10 000m –start  1515 

B)Kategorie wiekowe: 

1.Kobiety: 

 16-29 lat (1997-1984) 

 30-45 lat (1983-1968) 

 Powyżej 45 lat (1967 i starsze) 

2. Mężczyźni 

 16-29 lat (1997-1984) 

 30-39 lat (1983-1974) 

 40-49 lat (1973-1964) 

 50-59 lat (1964-1954) 

 60-69 lat (1953-1944) 



 Powyżej 70 lat (1943 i starsi) 

 

VI. Otwarte Biegi uliczne dla szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Bieg Ogólny  

Kategoria Wiekowa Dziewczęta Chłopcy 

Przedszkolaki 2007 i młodsze 50m 50m 

Kl. I-II 2005-2006r 200m 200m 

Kl. III-IV 2003-2004r 400m 400m 

Kl. V-VI 2002-2001r 800m 800m 

Gimnazjum  1998-2000r 1200m 1200m 

Bieg Ogólny Od 16 lat. 3000m 

 

VII. Warunki uczestnictwa  

Impreza ma charakter otwarty. Zapisy na podstawie dokumentu tożsamości (legitymacja 

szkolna, dowód osobisty ,paszport). Decyduje rok a nie klasa, do której dziecko uczęszcza. 

W biegach przedszkolaka, szkół podst. I gimnazjów uczestnicy startują na podstawie 

pisemnego oświadczenia- zgoda rodzica/ opiekuna prawnego z podanym numerem 

telefonu. Oświadczenie wypełnia się na miejscu przy rejestracji (zapisach). Uczestnictwo 

w biegu ogólnym oraz głównym odbywa się na własną odpowiedzialność  

zainteresowanych powyżej 16 lat (1997r. i starsi) 

VIII. Zapisy i Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmujemy w dniu zawodów przed budynkiem OSP Zajączki Drugie. Ul. 

Główna 140. 

Od godz. 1100-1240 dzieci i młodzież  

Od godz. 1100-1430 uczestnicy biegu ogólnego 

Od godz. 1100-1500 uczestnicy biegu głównego 

IX. Nagrody 

1. W biegu głównym (10km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody 

finansowe: 

I Miejsce  500zł + puchar 

II Miejsce 300zł + puchar 

III Miejsce 200zł + puchar 

2. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsca I-III  kobiety mężczyźni) nie 

otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. 

3. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki  

4. W biegach przedszkolaka, dzieci i młodzieży za miejsca I-III dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

5. Statuetka dla najlepszego biegacz i biegaczki z terenu Parafii Zajączki w biegu 

głównym 

6. Statuetka dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego, bez podziału 

  na płeć. 



X. Opłata startowa 

Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wysokości 10zł., płatne w dniu 

zawodów.  

XI. Postanowienia końcowe  

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  

 Organizator zapewnia uczestnikom bieg głównego posiłek i napoje 

 Uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność  

 Odebranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu  

 W biegach dzieci i młodzieży za badania odpowiadają kierownicy ekip, rodzice 

,opiekunowie  

 Uczestnicy biegu głównego są ubezpieczeni przez organizatora 

XII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretowania i ewentualnych zmian w niniejszym 

regulaminie.  

 


