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REGULAMIN II BIEGU NOWEJ WSI 

Nowa Wieś 15 sierpnia 2013 r. 

I. ORGANIZATOR 

Tomasz Sar 

Marcin Czapla 

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach 

 

II. CELE 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

2. Promocja zdrowego stylu życia. 

3. Integracja pokoleń mieszkańców wsi. 

4. Promocja wsi i okolic z uwzględnieniem różnorodnych możliwości podejmowania 

aktywności fizycznej jakie zapewniają. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2013 r. w Nowej Wsi (gmina Mierzęcice). 

2. Start biegu nastąpi o godzinie 16.15 obok budynku OSP Nowa Wieś na ulicy 

Zawadzkiego. 

3. Długość trasy: 5 km. 

4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr. 

 

IV. BIEGI TOWARZYSZĄCE 

1. Przed biegiem głównym na boisku szkolnym Gimnazjum w Nowej Wsi na specjalnie 

przygotowanym torze o niewielkim stopniu trudności odbędą się biegi dzieci. 

2. O godz. 15.45 wystartuje bieg z gościem specjalnym na dystansie kilkuset metrów. 

Podczas tego biegu pomiar czasowy nie będzie prowadzony.  

 

V. UCZESTNICTWO 

1. W II Biegu Nowej Wsi prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat. Młodsi zawodnicy 

mogą wystartować w zawodach jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego podpisaną 

przez niego w Biurze Zawodów. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w II Biegu Nowej Wsi muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. Biuro Zawodów będzie znajdować się w budynku Gimnazjum im. Janusza 

Kusocińskiego w Nowej Wsi i będzie czynne w dniu 15 sierpnia 2013 r. od godz. 14.00 do 

15.45. 

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające: 

 Numer startowy wraz z agrafkami 

 Bon na ciepły posiłek 

4. Podczas Biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do 

ubrania. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod 

karą dyskwalifikacji. 

5. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
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6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających. 

7. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej www.elektronicznezapisy.pl do dnia 11 sierpnia 2013 roku. Po tym terminie 

zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów II Biegu Nowej Wsi dnia 15 sierpnia 2013 r. 

2. Zapisy zostaną zamknięte z chwilą przekroczenia limitu 300 zgłoszeń. 

 

VII. ZABEZPIECZENIE IMPREZY 

1. Impreza będzie zabezpieczona przez druhów strażaków OSP Nowa Wieś. 

2. Ulica Zawadzkiego zostanie wyłączona z ruchu w godzinach od 15.30 do 17.15. 

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb mundurowych 

zabezpieczających trasę oraz organizatorów biegu w zakresie poruszania się i 

przebywania w miejscu zawodów. 

 

VIII. KLASYFIKACJE 

1. Podczas II Biegu Nowej Wsi będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn; 

Klasyfikacje wiekowe: 

 M30, K30 (roczniki 1974-1983) 

 M40, K40 (1964-1973) 

 M50 (1954-1963) 

 K50+ (do 1963) 

 M60+ (do 1953) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

IX. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą II Bieg Nowej Wsi otrzymują na mecie pamiątkowe 

medale zaprojektowane specjalnie na okoliczność imprezy. 

2. Zdobywcy miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymują puchary. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w 

wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

4. Bezpośrednio po dekoracji zwycięzców odbędzie się losowanie nagród rzeczowych, w 

którym wezmą udział wszyscy uczestnicy II Biegu Nowej Wsi. 

 

X. OPŁATY 

1. Każdy uczestnik II Biegu Nowej Wsi ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) w 

wysokości 10 zł. 

2. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, 

Bank Spółdzielczy Mierzęcice- 70 8443 0009 0000 0005 3921 0001. 

3. Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest zmiana statusu przy nazwisku zawodnika na 

stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
http://www.elektronicznezapisy.pl/
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4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub 

przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 

przedniej części ubrania. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 

modyfikacja są zabronione pod karą dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasie II Biegu Nowej Wsi bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez 

obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, 

deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia 

wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijów typu nordic 

walking oraz bieg z psem. 

3. Depozyt: wszyscy zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy na podstawie 

okazania numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 

startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez 

inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w czasie 

trwania imprezy. 

4. Szatnie oraz prysznice będą dostępne dla zawodników w dniu Biegu od godz. 14 do 18. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu oraz 

rozpowszechnienie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz zdjęciowych z 

Biegu. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

7. II Bieg Nowej Wsi odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. Parkingi dla zawodników będą się znajdować przy kościele św. Antoniego w Nowej Wsi 

(400 metrów od linii startu) oraz przy Gimnazjum im. Kusocińskiego. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podawania przyczyn. 

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

13. Wszelkie informacje na temat II Biegu Nowej Wsi można uzyskać pod adresem mailowym 

biegnowejwsi@gmail.com, a także pod numerami telefonicznymi: 697-433-452 oraz     

508-017-222. 

 

 

mailto:biegnowejwsi@gmail.com

