
REGULAMIN 

Piątego Biegu po Schodach Wieży Kościoła 

Bielawa 27.07.2013r. 

 

 

1. CEL 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu  

oraz wypoczynku. 

 Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży kościoła. 

 Promocja miasta oraz przedstawienie walorów kościoła pw. WNMP w Bielawie. 

     ( trzecia co do wysokości wieża w Polsce - 101 m 

 

2. ORGANIZATOR: 

 Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 Bieg odbędzie się 27 lipca 2013r. o godz. 10.00. 

 Start przy Kościele Parafii pw. WMNP w Bielawie ul. Wolności 131. 

 Do pokonania jest 300 stopni schodów wachlarzowych ( wysokość ok. 51m) 

 

4. UCZESTNICTWO: 

Udział w biegu jest limitowany do 150 zawodników i otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy: 

 zgłosili swój start.   

 uiścili opłatę startową. 

 posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów)         

o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

 Spełniają wymogi niniejszego regulaminu. 

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający  tożsamość  oraz  dowód opłaty startowej. 

● Weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w 

Biurze Zawodów w dniu zawodów w godz.7.30 – 9.30: 

● Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi. 

● Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

● Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem elektronicznym. 



5. ZGŁOSZENIA 

● Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

internetowej biegu  www.ultimasport.pl  do 22 lipca 2013r.  

● Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty 

startowej: 

30  PLN - I  termin ( do 22 lipca 2013r. ) 

40 PLN -  II termin wpłata po 22 lipca  na konto organizatora  oraz  w Biurze Zawodów w w 

dniu 27  lipca 2013r. 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Grota Roweckiego 8 , 58-260 Bielawa   nr konta: 

13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem - opłata startowa „Piąty Bieg po Schodach 

Wieży Kościoła” i podaniem nazwiska osoby startującej. 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

● Po 22 lipca obowiązuje opłata 40 PLN niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. 

● Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej. 

 

6. KLASYFIKACJE: 

Prowadzona będzie klasyfikacja : 

● generalna mężczyzn, 

● generalna kobiet, 

● w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

 

KOBIETY /MĘŻCZYŹNI 

K/M - 16:   16 - 19 lat 

K/M - 20:   20 - 29 lat 

K/M - 30:   30 - 39 lat 

K/M - 40:   40 - 49 lat 

K/M - 50:   50 - 59 lat 

K/M - 60:   60 - 64 lat  

K/M - 65:   65 - 69 lat  

K/M - 70:   70 - 74 lat  

K/M - 75 i starsi  

 

 Zawodnicy startują pojedynczo grupach 10-cio osobowych w równych odstępach czasowych co 

30 sekund   na sygnał dźwiękowy  i gest sędziego startowego. Odstęp czasowy może być  przez 

sędziego zwiększony. Grupy 10-cio osobowe tworzy organizator. 



 Na trasie schodowej nie ma możliwości  wyprzedzania. Wyprzedzić lub wycofać się z biegu 

można tylko na platformach pośrednich. 

 Przed startem zawodnicy otrzymują  numer startowy i elektroniczny czip. 

 Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo   

bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej. 

 

7. NAGRODY: 

 Nagrody finansowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej: 

 

Kobiety: 

I miejsce  500 zł.  

II miejsce  400 zł. 

III miejsce  300 zł. 

IV miejsce  200 zł. 

V miejsce        100 zł. 

 

Mężczyźni: 

I miejsce    500 zł.       

II miejsce    400 zł.       

III miejsce          300 zł. 

IV miejsce          200 zł. 

V miejsce           100 zł. 

 

 W kategoriach wiekowych przyznawane są puchary do 3 miejsca włącznie. 

 Zwycięzca każdej kategorii składającej się z min. 5 osób otrzyma premię w wysokości 50 zł. 

W kategoriach niekompletnych (poniżej trzech osób) -  tylko puchary. 

 Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród pieniężnych w kategorii 

wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej. 

 Dla  najstarszej oraz najstarszego uczestnika biegu przewidziany jest puchar oraz nagroda 

pieniężna w wysokości 100 zł. 

 Każdy zawodnik, który ukończy bieg (bez względu na wynik) otrzymuje pamiątkowy medal 

oraz certyfikat. 

 Ewentualne dodatkowe nagrody specjalne (sponsorowane) 

 

8. POSTANOWENIA KOŃCOWE: 



 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora. 

 Istnieje możliwość  bezpłatnego noclegu w Hali Sportowej przy ul. Bankowej Warunek: 

uczestnik posiada swój materac (karimata) i śpiwór. Zawodnicy, którzy przybędą na miejsce 

zawodów przed dniem startu, w godz.19.00 – 21.00  mogą zapoznać się z trasą schodową oraz 

zająć sobie miejsce noclegowe w hali sportowej przy ul. Bankowej.  Obowiązuje wcześniejsze 

zgłoszenia u organizatora .   

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

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 Komunikat dostępny będzie na www.ultimasport.pl, www.maratonypolskie.pl oraz 

www.osir.bielawa.pl 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego. 

 

 

http://www.datasport.pl/

