
 

 XII OGÓLNOPOLSKI  BIEG ULICZNY  
  „O Puchar Burmistrza Miasta Bukowno”  

    15 czerwca 2014 

 

  

    REGULAMIN 

 

 
 

1.ORGANIZATOR: Urząd Miejski, MOSiR, UKS "KUSY" 

 

DYREKTOR BIEGU: Grażyna Kowina-Świderek tel. 694 17 57 37  

e-mail:gkowina@tlen.pl 

 

2.TERMIN i MIEJSCE: 15.06.2014 godz.17.00 start i meta Stadion MOSiR w Bukownie  

ul. Spacerowa 1 

 

3.TRASA: 10 km , 2 pętle, asfalt, płaska trasa 

-Trasa posiada atest PZLA, jest oznakowana co 1km.  

-Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 80 minut..  

-Zawodnicy którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru 

startowego i jego zwrotu  na mecie.  

 

4. PROGRAM MINUTOWY 

13.15-16.45 Otwarcie biura zawodów-weryfikacja zawodników 

(Hala Sportowa MOSiR ul. Spacerowa 1) 

17.00  Start Biegu 10km 

18.45 Dekoracja , zakończenie imprezy  (Hala Sportowa) 

 

5.KLASYFIKACJA:  

*Generalna Kobiet i Mężczyzn  

*W kategoriach wiekowych /nagrody nie dublują się/  

 

 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY  

M-16 16-19 lat     K-16 16-29 lat  

M-20 20-29 lat     K-30 30-39 lat  

M-30 30-39 lat     K-40 40-49 lat  

M-40 40-49 lat     K-50 50 lat i więcej  

M-50 50-59 lat  

M-60 60 lat i więcej 



*Kategoria mieszkańców Bukowna K i M (tylko zameldowani) 

*Kategoria niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu. 

(okazanie w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R 

wydanego przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). 

Organizator nie dopuszcza do startu wózków. 

* Nagroda dla najstarszego zawodnika i zawodniczki 

6. POMIAR CZASU 

 -Pomiar czasu -zabezpiecza Firma DATA SPORT z wykorzystaniem chipów w numerze . 

Numery z chipem będą wydawane nieodpłatnie  przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w 

biurze zawodów w godz.13.15-16.45. Zwrot numeru z chipem obowiązkowy  po ukończeniu 

biegu na mecie. Posiadanie numeru z chipem  jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

7. UCZESTNICTWO:  
-W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie 

mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.  

-Limit uczestników biegu wynosi 500 osób.  

-Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń  

-Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia  

do braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu  

tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.  

-Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.  

-Pobranie numeru startowego oznacza , że zawodnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

8. ZGŁOSZENIA:  
Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  

www.maratonypolskie.pl oraz www.bukowno.pl lub osobiście  

w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.  

Uczestnicy biegu głównego-10km zobowiązani są do wpłacenia 30 zł  

wpisowego na konto  

UKS „KUSY” 32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1  

Bank Spółdzielczy 82 84500005 0050 0554 8392 0002  
(wpłata na konto do dnia 12 .06.2014)  

w tytule wpłaty wpisujemy imię i nazwisko , rocznik oraz miejscowość 

 

po terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi 50zł  

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie 

Organizatora.  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przeniesienia jej na inną osobę.  

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać ilość osób 

nazwę klubu  a dane uczestników biegu przesłać na adres e-mail:gkowina@tlen.pl 

 9.NAGRODY:  
* W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn  

I miejsce-700zł + puchar  

II miejsce 500zł + puchar  

III miejsce300zł + puchar  

* W kategoriach wiekowych  

I miejsce 200zł  

II miejsce 150zł  

III miejsce 100zł  

* Niepełnosprawni otrzymują  nagrody rzeczowe  



* Mieszkańcy Bukowna :nagrody rzeczowe 

(Mężczyźni miejsca I-VI, Kobiety miejsca I-III 

*Najstarszy zawodnik i zawodniczka-nagroda rzeczowa 

10.ZASADY FINANSOWANIA:  
-Zawodnicy startują na własny koszt.  

-Opłata startowa 30 zł dla zawodników zgłoszonych on-line zgłoszenia elektroniczne do 

12.06.2014  

-Zgłoszeni po terminie oraz w dniu zawodów opłata startowa 50 zł.  

-W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:  
elektroniczny pomiar czasu,  

SMS z wynikiem na komórkę  

możliwość wydruku dyplomu ze zdjęciem ze strony DATA SPORT  

numer startowy  

agrafki  

koszulkę  

pamiątkowy medal  

ciepły posiłek  

napoje na trasie i mecie 

koszulka „Małopolska na start” - w której uczestnicy biegu zobowiązani są wystąpić ! 

wśród wszystkich uczestników którzy ukończą bieg zostanie rozlosowany TELEWIZOR 

SAMSUNG LCD 3D 40 cali 

 

Pozostałe koszty pokrywa Organizator i sponsorzy. 

11.UWAGI KOŃCOWE:  
-Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.  

-Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych  

z biegu.  

-Limit pokonania trasy 10km-1godz 20min  

-Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.  

-Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.  

-Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich  

-Uczestnicy biegu mogą skorzystać z szatni , natrysków i depozytu na terenie Hali MOSiR  

-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy  

-Parking dla samochodów-ul. Buczka, Krasickiego, parking przed DT „TRAMP”,  

przy Basenie Kąpielowym (ul. Ks. Zelka), parking przy ul. Reymonta  

-Wyniki i zdjęcia z biegu będą opublikowane na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl 

oraz www.bukowno.pl  

-Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.bukowno.pl 
 


