
                                                                

REGULAMIN  
„FESTIWAL BIEGOWY” 

DNI GMINY GODÓW w ramach projektu „KULTURA I SPORT NAS ZBLIŻA II” 
 
1. CEL 

 popularyzacja biegów masowych jako formy aktywnego stylu życia 

 promocja zdrowego stylu życia 

 integracja biegaczy z zawodnikami Nordic Walking 

 promocja Gminy Godów 
2. ORGANIZATOR 

 Gmina Godów przy współpracy z KS FORMA Wodzisław Śl. 
3. TERMIN 

 22 czerwca 2013 r. (sobota) – boisko przy Urzędzie Gminy w Godowie 
4. PROGRAM  IMPREZY 

Biuro zawodów czynne od 800 do 930  

 godzina 1000 – bieg na 1 milę 

 godzina 1020 – bieg główny  

 godzina 1130 – Nordic Walking 
30 minut po dotarciu na metę ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców. 

5. KLASYFIKACJA 
MILA 

 Szkoła Podstawowa (K i M)  

 Gimnazjum (K i M) 

 17 lat i więcej (K i M) 
BIEG  GŁÓWNY – 10,2 km 

 16-29 lat (K i M) 

 30-39 lat (K i M) 

 40-49 lat (K i M) 

 50 lat i więcej (K i M) 
NORDIC WALKING – 6,8 km 

 do 29 lat (K i M) 

 30-49 lat (K i M) 

 50 lat i więcej (K i M) 

W biegu głównym i Nordic Walking możliwość zaliczenia 1 okrążenia (3,4 km), po którym zawodnik zostanie 
sklasyfikowany 

6. NAGRODY 

 puchar + nagroda rzeczowa w kategoriach wiekowych  

 pamiątkowy medal 
7. UCZESTNICTWO W BIEGU 

 udział w biegu dzieci i młodzieży – wymagana jest zgoda pisemna rodzica lub opiekuna prawnego 

 osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe 

 bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko, a organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy 

 do zawodów zostanie dopuszczonych pierwszych 120 osób zgłoszonych zawodników, a organizator 
zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej (pierwszych 120 osób otrzyma medal 
pamiątkowy oraz posiłek) 

8. UWAGI 

 pobranie numeru startowego jest równoznaczne  z przyjęciem powyższego regulaminu 

 zapisy na stronie internetowej: www.forma.wodzislaw.pl 

 telefon kontaktowy : KS FORMA – 502 212 592 


