
 

Regulamin Biegu 

w ramach akcji „Polska Biega” 

organizowanego 25 maja 2013 r. w Częstochowie 

 

Organizatorzy  

Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” Częstochowa oraz z Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

 

Cel zawodów 

Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszych form aktywności fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.   

 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację 

dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań 

lekarskich do udziału w Imprezie. Oświadczenie dostępne będzie w  Biurze 

Zawodów. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne. 

Udział w biegu i marszu NW jest bezpłatny. 

 

Termin i miejsce 

Start 25 maja 2013 roku o godzinie 11:00 na Promenadzie Czesława Niemena przy 

Centrum Handlowym „PROMENADA” w Częstochowie.  



Dystans: 3000 metrów /do Lasku Aniołowskiego i z powrotem/. Nawierzchnia 

asfaltowa. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

Zgłoszenia 

Zapisy elektroniczne: poprzez link umieszczony na stronie www.mosir.pl  i 

www.zabiegani.czest.pl  - do dnia 23.05.2013 r.   

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=799 

Osobiście: w siedzibie MOSiR-u ul. Dekabrystów 43 /Hala Polonia/ w godzinach 

8:00-15:00 do dnia 23.05.2013 r. 

W dniu biegu: w biurze zawodów.  

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce 

zamieszkania. 

 

Nagrody 

Puchar za zajęcie I miejsca w kategorii open Kobiet i Mężczyzn w klasyfikacjach 

biegaczy i Nordic Walking oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. 

Dla dzieci przewidujemy symboliczne medale. Każdy uczestnik na mecie otrzyma 

również słodki poczęstunek i wodę mineralną. 

Wśród wszystkich sklasyfikowanych uczestników po zakończeniu imprezy 

przeprowadzony zostanie konkurs z nagrodami/upominkami. 

 

Postanowienia organizacyjne 

Biuro zawodów czynne 25.05.2013 r. od godziny 9:15 do 10:30 na Promenadzie przy 

Centrum Handlowym. 

W czasie biegu będzie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii open wśród kobiet i 

mężczyzn dla biegaczy i Nordic Walking. 

Pomiar czasu przeprowadzi Stowarzyszenie KLA Zabiegani Częstochowa.  

Każdy uczestnik w ramach zgłoszenia do biegu otrzyma w biurze zawodów numer 

startowy z agrafkami. Warunkiem sklasyfikowania jest posiadanie przypiętego 

numeru startowego na piersi.  

Na półmetku w punkcie kontrolnym będą spisywane numery zawodników. Uczestnicy 

biegu skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

Wyniki biegu i marszu NW oraz zdjęcia zostaną umieszczone na 

www.zabiegani.czest.pl  i www.mosir.pl  

http://www.mosir.pl/
http://www.zabiegani.czest.pl/
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=799
http://www.zabiegani.czest.pl/
http://mosir.pl/


Koszty udziału w zawodach uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Każdy 

uczestnik ubezpieczony jest we własnym zakresie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne przed, 

w czasie i po zakończenia biegu. Organizator zabezpiecza pomoc medyczną. 

Organizator nie prowadzi depozytu. 

 

Postanowienia końcowe 

Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje komisja sędziowska i 

organizatorzy. 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Informacje o akcji „Polska Biega” na stronie www.polskabiega.pl 

 

         

 

 

http://polskabiega.pl/

