
             REGULAMIN 

                           IV BIEGU KOZIOŁKÓW  
pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 
I. ORGANIZATORZY 

 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

II. PARTNERZY  

 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Sekcja LA MMKS Kędzierzyn-Koźle. 
 

III. CEL 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 

 Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz 
współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców. 

 Promocja miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 15.06.2014 r., Kędzierzyn-Koźle, 

 start/meta - Rynek /na wysokości Miejskiej Biblioteki Publicznej/, 

 godz. 915 – biegi dzieci i młodzieży, 

 godz. 1110 – marsz Nordic Walking, 

 godz. 1200 – bieg główny. 
 

V. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO 
Dystans 10 km o nawierzchni asfaltowej ulicami centrum Starego Miasta i szutrowo-gruntowymi 
alejkami parkowymi.  
OPIS PĘTLI: 

Rynek - ul. M. Skłodowskiej-Curie - ul. Czechowa - ul. Czerwińskiego - Rynek - ul. Anny - ul. Piramowicza - 
ul. Bohaterów Westerplatte - ul. Kraszewskiego - ul. Zamkowa - ul. Zapolskiej - Planty - ul. Skarbowa - ul. 
Czechowa - ul. Targowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Pamięci Sybiraków - Rynek. Trzy pętle po 3334 m. 



Trasa biegu głównego zaznaczona kolorem czerwonym 

DOM 
KULTURY

KOŹLE

 

Legenda: 

 - start, meta 

 

V.     UCZESTNICTWO 

Do startu dopuszczeni zostaną Zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają 
pisemną zgodę rodziców /opiekunów/. 

 
VI.    ZGŁOSZENIA 

Drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl 
Weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych odbędzie się w biurze zawodów w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle, w dniu 15.06.2014 r., w godz. 830 -1130 
Wszelkie informacje: 
tel/fax 77 481 60 74, informacje na stronie: www.mosirkk.pl, pytania: imprezy@mosirkk.pl 

 
VII.   KLASYFIKACJA  

 generalna kobiet i mężczyzn, 

 kategorie wiekowe: 

http://www.mosirkk.pl/


 
M/K 20       1985 – 1998 
M/K 30       1975 – 1984 
M/K 40       1965 – 1974 
K 50+         1964  
M 50           1955 – 1964 
M 60+         1954  
kategoria sprawni inaczej M i K /za okazaniem zaświadczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności/ 

 
VIII.  NAGRODY 

 Klasyfikacje generalne: nagrody pieniężne za miejsca: M I-III, K I-III. 
I     miejsce                      Puchar + 700 PLN  

 II    miejsce                      Puchar + 500 PLN  
 III   miejsce                      Puchar + 400 PLN  

 W kategoriach wiekowych i pozostałych M i K - puchary za miejsca I-III. 

 Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: medal pamiątkowy, koszulkę okolicznościową.  
 
UWAGA: W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana, brakujące medale zostaną 
przesłane na koszt Organizatora. 

 
IX.    SPRAWY FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy. 

 Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy lub jednostki delegujące. 

 Opłata startowa do 11.06.2014 r. wynosi 30,00 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić na 
konto:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
Deutsche Bank Polska S.A. – Oddział Kędzierzyn-Koźle  

nr konta: 69 1910 1136 3206 9459 5131 0001  
z dopiskiem „IV Bieg Koziołków”, imię i nazwisko zawodnika  

(osoby, które dokonają opłaty po 11 czerwca 2014 r. zobowiązuje się do przedstawienia w Biurze Zawodów dowodu 
wpłaty) 

 Opłata startowa w dniu biegu tj. 15.06.2014 r. wynosi 40 zł. 

 Opłata startowa musi znaleźć się na koncie Organizatora do dnia 12.06.2014 r. Za datę 
wzniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Organizatora. Opłata raz 
uiszczona nie podlega zwrotowi.  

 Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 60 roku życia. 

 Opłaty startowej nie można przenieść na innego uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji 
uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów. 

 Miejsca parkingowe dostępne przy Urzędzie Miasta ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn-Koźle  
(50 m od biura zawodów). 

 Depozyt rzeczy osobistych przyjmowany będzie w Publicznym Gimnazjum nr 1,  
ul. Piramowicza 30. 

 Pomiar czasu będzie prowadzony metodą elektroniczną. 

 Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

 W klasyfikacji osób niepełnosprawnych o zwycięstwie nie decyduje rodzaj schorzenia lub 
możliwości funkcjonalne zawodnika, a jego przygotowanie, wytrenowanie, doświadczenie  
i koncentracja. 



 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „IV Biegu Koziołków”. 

 Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do 
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego, bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym, 
dla biegu obowiązuje ruch prawostronny. 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić  
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. Organizator jest ubezpieczony od NNW. 

 Imprezy towarzyszące: biegi dzieci i młodzieży, marsz Nordic Walking. 

 W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych  
i lekarskich. 

 Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia. 

 Dopuszcza się dublowanie zawodników podczas trwania biegu.  

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu głównego. 

 Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 zawodników. 

 Biuro zawodów: budynek Publicznego Gimnazjum nr 1, ul Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle. 

 Szatnie oraz prysznice dla uczestników biegu dostępne w Hali Sportowej Publicznego 
Gimnazjum nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle. 

 Na trasie będą ustawione punkty z wodą niegazowaną. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „IV Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 
 
 

 Organizator 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 

 


