
REGULAMIN 

Biegu Masowego Ulicami Bielawy  28.07.2013r.  

 

 

1. CEL 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu 

oraz wypoczynku. 

 Wyłonienie najlepszych biegaczy zawodów. 

 Promocja miasta oraz przedstawienie walorów terenów miejskich Bielawy. 

 

2. ORGANIZATOR: 

 Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. 

 

3. TERMIN  I  MIEJSCE 

 Bieg odbędzie się 28 lipca 2013r o godz. 11.00. 

 Start pl. Wolności  

 Do pokonania jest 10 km ulicami miasta (trasa atestowana zamknięta dla ruchu 

samochodowego) 

 

4. PROGRAM  ZAWODÓW 

     8.00 -  10.30 -  zapisy i weryfikacja zawodników 

     9.45 -  10.50 -   rozgrzewka 

                10.55 -  otwarcie zawodów 

           11.00 -  start 

           13.15 -  ogłoszenie wyników , wręczenie nagród, piknik dla zawodników       

               oraz zakończenie zawodów  

 

 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

Udział w biegu jest 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. 



 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 - Bielawa  pl. Wolności 1 w dniu zawodów w godz.:   8.00 

- 10.30 

 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi. 

 Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

 Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem 

elektronicznym  

 

6. ZGŁOSZENIA 

 Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu www.ultimasport.pl do 22 lipca 2013r.             

W dniu 28  lipca  2012r. w godz. 8.00 - 10.30 zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze 

Zawodów, pl. Wolności 1 

 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 

dniu  28  lipca 2013r. 

 Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 

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

13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem - opłata startowa „Bieg Masowy 

Ulicami Bielawy” i podaniem nazwiska osoby startującej. 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 Po 22 lipca obowiązuje opłata 40 PLN niezależnie od wcześniejszej rejestracji 

elektronicznej. 

 Dla osób startujących w Piątym Biegu po Schodach Wieży Kościoła opłata startowa wynosi 

20 zł  (bez względu na termin wpłaty) 

 Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej. 

 

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:  60-69 lat  

M  - 70:  70   i starsi 

 

7. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA   ZAWODÓW 

Trasa Biegu Masowego Ulicami Bielawy przebiegać będzie w centrum miasta. Start i meta  

wyznaczona będzie w rynku miasta (Plac Wolności) i przebiegać będzie ulicami:                

ul. Piastowska, ul. Kopernika, ul. 3-go Maja, ul. Parkowa, ul. Wolności, Pl. Wolności. 

Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 10.000m. Start do biegu - wspólny. 

Trasa Biegu wynosi 5 pętli: 1 pętla mała o długości 1390m. 

    4 pętle duże - długości jednej pętli to 2152m. 

 

8. 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 oraz dyplomy         



i nagrody  rzeczowe.  

 Aby utworzyć kategorię wiekową i otrzymać nagrody musi startować minimum pięciu 

zawodników. 

 Dla  najstarszej oraz najstarszego uczestnika biegu przewidziany jest puchar. 

 Pamiątkowy medal dla każdego zawodnika ,który ukończył bieg. 

 

9. 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, mogą zapoznać się 

z trasą oraz zająć sobie miejsce noclegowe w hali sportowej przy ul. Bankowej. Więcej 

informacji można uzyskać w biurze  organizatora: OSiR  tel. 74 833 - 95 - 10 wew. 214 

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

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 Piknik dla zawodników (kiełbaska, napoje) tylko w przypadku sprzyjających warunkach 

atmosferycznych ( bez opadów deszczu ) 

 Komunikat dostępny będzie na  stronach internetowych: www.maratonypolskie.pl  

www.ultimasport.pl oraz www.osir.bielawa.pl 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego 

 

http://www.datasport.pl/

