
                       
1.   CEL  IMPREZY: 
Popularyzacja  biegów  ulicznych. 
2.                                 ORGANIZATOR: 
Urząd  Miejski - Referat  Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.  
3.                        TERMIN  I  MIEJSCE:  

21 grudnia  2013r. Strzelce Opolskie    ( sobota ). 
4.                              TRASA: 
-  dystans - 15 km - ulicami  miasta, trasa nie posiada atestu. 
-  START i META – ul. Mickiewicza. 
- OPIS TRASY:  ul. Mickiewicza,  ul. Kazimierza Wielkiego, KZ (droga bez nazwy),  
ul. Mickiewicza  - (mała pętla) 
ul. Mickiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bursztynowa, teren PSP nr 7, ul. Agatowa, 
ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, KZ (droga bez nazwy), ul. Mickiewicza - meta. ( 3 x  duŜa 
pętla), 

NAWIERZCHNIA TRASY: 90% asfalt, 10% pozostałe (tłuczeń kamienny, kostka 
brukowa). 

 

5.                       PROGRAM  ZAWODÓW: 
- godz.   700 – 1020 – weryfikacja i przyjmowanie  dodatkowych  zgłoszeń, 
- godz. 1040 - oficjalne  otwarcie  biegu, 
- godz. 1045 - VI Bieg VIP - ów, 
- godz. 1100 - start  do  biegu na dystansie 15 km, 
- godz. 1400 - wręczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakończenie  
                      w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34. 

 

6.                    WARUNKI  UCZESTNICTWA: 
- w biegu prawo startu mają biegacze, którzy ukończyli 16 lat (posiadający zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego) zrzeszeni  i nie zrzeszeni w klubach sportowych, 
- do zawodów dopuszczeni są równieŜ niepełnosprawni za wyjątkiem osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich,   
- uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać: dokument toŜsamości, aktualne badania 

lekarskie, 
- uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. 

 

7.                            POMIAR  CZASU: 
Pomiar czasu za pomocą „chip-ów” aktywnych umieszczonych w numerze startowym. 
KaŜdy zawodnik otrzyma na czas biegu numer startowy z chipem. 
Zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego bezpośrednio za linią 
mety po ukończonym biegu. 
Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 2 godziny. Zawodnicy którzy 
nie ukończą biegu w wyznaczonym czasie zobowiązani są do zejścia z trasy 

 

8.                             ZGŁOSZENIA: 
- internetowo – poprzez formularz na   www.maratonypolskie.pl,  
- w dniu zawodów: ul. Kozielska 34 (Hala Sportowa) do godz. 1020 
lub 
- zgłoszenia pisemne zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres 

               zamieszkania, przynaleŜność klubową - kierować na adres: 
REFERAT  SPORTU  I  REKREACJI  

PL. śEROMSKIEGO  5 a,  47-100 Strzelce Opolskie 
 
 
 
 

 

9. KATEGORIE  WIEKOWE: 
MĘśCZYŹNI                                              KOBIETY 

 I kategoria   ukończone  16 - 29 lat I kategoria ukończone           16 - 29 lat 
 II kategoria                 30 - 39 lat II kategoria                30 - 39 lat 
 III kategoria                 40 - 49 lat III kategoria                40 - 49 lat 
 IV kategoria                 50 - 59 lat IV kategoria                50 - 59 lat 
  V kategoria                 60 - 69 lat               V kategoria                60 - 69 lat  

VI kategoria                 70 lat i starsi  VI kategoria                70 lat i starsze 
 

10. NAGRODY: 
 

- nagrody rzeczowe lub pienięŜne w klasyfikacji generalnej kobiet i męŜczyzn za m-ca od I- III, 
- nagrody rzeczowe  w poszczególnych kategoriach wiekowych za m-ca I – III , 
- w klasyfikacjach generalnej i wiekowych nagrody nie dublują się, 
- nagrody dla zawodników i zawodniczek za miejsca I – III z gminy Strzelce Opolskie w trzech 

kategoriach wiekowych: do 30 lat, 31-49 lat oraz 50 lat i starsi (decyduje stałe zameldowanie 
na terenie Gminy Strzelce Opolskie), 

- puchar Marszałka Województwa Opolskiego dla najlepszego zawodnika z Opolszczyzny, 
- puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dla najlepszej zawodniczki  

z gminy Strzelce Opolskie, 
- puchar Starosty Strzelec Opolskich dla najlepszego zawodnika z powiatu strzeleckiego, 
- puchar dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegu, 
- puchar dla najlepszego zawodnika zagranicznego, 
- upominki dla zawodników niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową, 
- kaŜdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom i medal, 
- po zakończeniu imprezy w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34 odbędzie się losowanie 

nagród dla zawodników biorących udział w biegu (przyznany numer startowy odpowiada 
numerowi losu), 

- od nagród rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 760 zł zostanie potrącony podatek 
dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- kaŜdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek. 
 

11.                  ZASADY  FINANSOWANIA: 
- zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej, 
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy, 
- nie pobiera się opłaty startowej i kaucji za chipy, 
 

 

12.                      UWAGI  KOŃCOWE: 
- biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34,  
- zapisy  od godz. 700 do 1020  w biurze zawodów, 
- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, 
- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne, 
- uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie, 
- bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym, 
- organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, 
- szatnie do biegu mieścić się będą w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34, 
- w przypadku składania protestu naleŜy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości - 100 zł. 
- w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora, 
- uczestnictwo w biegu oznacza wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych              

oraz uŜycie wizerunku zawodnika, 
- osoby startujące jako niepełnosprawni zobowiązani są do poświadczenia niepełnosprawności 

odpowiednim dokumentem - legitymacja inwalidzka. 
- interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora. 
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