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I . Organizatorzy 

1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa. 

2. Wydział Promocji, Kultury i Sportu w Dąbrowie Górniczej. 

3. Współorganizator: Stowarzyszenie PRESTOR TEAM 

 

II. Cel 

1. Promowanie i popularyzacja biegania, biegania z psem,  nordic walking  i nordic walking z 

psem jako najprostszych i zdrowych form sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. 



2. Promocja miasta i walorów rekreacyjnych miejsc do biegania – okolice Zbiornika wodnego 

Pogoria II. 

 

III. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 01.05.2013. 

2. Start nastąpi o godzinie 11:30 przy ul. Zakładowa – między zbiornikami Pogoria II i III. 

Start będzie podzielony: Canicross – 11: 25, bieg główny 11:30, nordic walking 2 minuty 

po starcie biegaczy. 

3. Meta będzie również na ul. Zakładowej.  

4. Trasa liczy 5 km i jest to bieg crossowy, trasa urozmaicona, podbiegi, leśny ścieżki. 

5. Na trasie będzie oznaczony każdy kilometr. 

6. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut w biegu i 1:15 w nordic walking. 

7. Za kolumną biegaczy będzie jechać obsługa zamykając stawkę zawodników. 

 

 

IV. Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w biegu jest otwarte dla każdego biegacza który: 

- zgłosił swój start i opłaci wpisowe w wysokości 20 zł do 25.04.13, po tym terminie tylko w 

biurze zawodów wpisowe 30 zł 

- posiada aktualne badania lekarskie bądź podpisał formularz o zdolności do udziału w biegu 

na własną odpowiedzialność (dostępne będzie w biurze zawodów) 

2. Każdy zawodni musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. W trakcie weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie siew Biurze 

Zawodów, które będzie znajdować się przy ul. Zakładowej w dniu zawodów od godziny 9:00 

do godziny 11:00. 

4. Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy. Osoba bez numeru startowego będzie nie 

klasyfikowana. 

5. Pomiar czasu będzie realizowany metodą chip przez firmę STS-TIMING. 

6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotu. 

7. Wpisowy wynosi 20 zł do 25.04.2013, przy rejestracji elektronicznej płatne na konto 

Stowarzyszenia o numerze:  



61 1020 2498 0000 8702 0480 6206 PKO BP SRS Aktywna Dąbrowa ul. Morcinka 16/91 

Dąbrowa Górnicza z dopiskiem: imię, nazwisko i Bieg Przodownika oraz konkurencja w 

jakiej będzie startował zawodnik, bądź w dniu zawodów w Biurze Zawodów.  

- po 25.04.13 rejestracja zawodników w biurze zawodów 30 zł. 

8. Start z Psem: 

- Dopuszcza się start jednego zawodnika tylko z jednym psem. 

- Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej 

brak. 

- Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do 

startu to 9 lat.  

- Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie 

- Wszystkie psy biorące udział w zawodach  muszą posiadać aktualne zaświadczenie o 

szczepieniu przeciw wściekliźnie okazane w biurze zawodów lekarzowi weterynarii, 

- Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, 

zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. 

- Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do biegu lub marszu oraz jakiekolwiek 

działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.  

- Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez 

niego wyrządzone. 

- Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z 

amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się 

trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.  

- Zabrania się startu psów w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej. 

 

V. Zgłoszenie 

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularzu zgłoszeniowego na 

stronach www.aktywnadabrowa.pl. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 

25.04.2013. 

2. Zgłoszenie w dniu zawodów do godziny 11:00 w Biurze Zawodów. 

 

 

VI. Klasyfikacja  

1. Prowadzona będzie klasyfikacja biegu: 

http://www.aktywnadabrowa.pl/


- generalna mężczyzn 

- generalna kobiet 

- generalna canicross mężczyzn  

 

- generalna canicross kobiet  

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu 

Kategorie wiekowe w Biegu Przodownika 

 

2. Prowadzona będzie klasyfikacja w nordic walking: 

- generalna mężczyzn 

- generalna kobiet 

- generalna mężczyzn z psem 

- generalna kobiet z psem 

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w nordic walking 

KOBIETY: MĘŻCZYZN: 

K-20: 16-29 M-20: 16-29 

K-30: 30-45 M-30: 30-45 

K-40: 45 i starsze M-40: 45 i starsi 

 

 

VII. Nagrody 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

K-20: 18-29 M-20: 18-29 

K-30: 30-39 M-30: 30-39 

K-40: 40-49 M-40: 40-49 

K-50: 50-59 M-50: 50-59 

K-60: 60 i starsze M-60: 60-69 

 M-70: 70 i starsi 



1. Nagrody przyznawane są: 

- I-III kat. OPEN puchary, nagrody rzeczowe, 

- I-III kat. wiek. puchary, nagrody rzeczowe, 

- Nagrody nie mogą się dublować, zawodnicy w kat. OPEN nie będą dekorowani w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. 

   

VIII. Konkurs 

Będzie przeprowadzony konkurs na najlepsze przebranie zawodnika na Przodownika biegu. 

Zostanie wyłoniony z pośród zawodników przez Jury zawodów i otrzyma nagrodę specjalną od 

sponsora.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować uczestników zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

2. Wyniki końcowe będą ogłoszone na stronie internetowej www.aktywnadabrowa.pl 

3. Zawody rozegrają się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Biura Zawodów, a sprawy nie ujęte w 

regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów. 

6. Wszyscy uczestnicy rejestrujący się do zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 

w relacjach z imprez zamieszczonych w mediach, oraz materiałach promocyjnych 

organizatora Biegu Przodownika, patronów medialnych, partnerów i sponsorów oraz wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów i  ich 

sponsorów. 

 


