
RE G U L AM IN  

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO  „ JEDENASTKA NA 11 LISTOPADA” 

11.11.2015 R. 
I. CEL: 

 
 Uczczenie 97  rocznicy odzyskania niepodległości. 
 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 
 Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu. 

 Promocja Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego. 
 

II. ORGANIZATORZY BIEGU: 
 

 Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”  
 Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu   

 Impreza współfinansowana przez: 
 Urząd Miasta Oświęcim i Starostwo Powiatowe w  Oświęcimiu 

 
III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU: 

 
 Bieg odbędzie się w Oświęcimiu , w dniu 11 listopada 2015 r. o godz.14.00na dystansie 

11 km.bez względu na warunki atmosferyczne. 
 Trasa biegu: Rynek Główny, ul. Jagiełły i ścieżki spacerowo-rowerowe nad Sołą o 

nawierzchni szutrowo-asfaltowej  
 Biuro zawodów - Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10  

( parter- wejście od ulicy) czynne od godziny 12.00 – 13.30 
 Ze względów organizacyjnych limit czasu na pokonanie dystansu 11km. ograniczono do 

90-ciu minut.  
 Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz 15.45 w budynku szkoły. 

 
IV. UCZESTNICTWO: 

 
 Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy , którzy ukończyli 16-ty rok życia. 

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w 

biegu. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości , że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą ryzyko wypadku. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty 

zgłoszenia oznacza ,że uczestnik zdecydował się podjąć ryzyko i uczestniczy w biegu na 

własną odpowiedzialność. 

 Pobranie numeru startowego oznacza ,że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu , 

akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 

Weryfikacja odbywa się w dniu imprezy poprzez okazanie dowodu tożsamości. 

 Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym , każdy zawodnik ma obowiązek 

zachować szczególną ostrożność. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. 

 
V. ZGŁOSZENIA: 

 
 Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do dn.04.11.2015r. poprzez 

stronęhttp://bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/127 

 Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie 

zostało ujęte na liście startujących. 

http://bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/127


 
VI. OPŁATA STARTOWA 

 
 Wysokość opłaty startowej: w biegu „Jedenastka na 11 listopada” do 

dn.04.11.2015r. wynosi - 35zł.Po tym terminie opłata wynosi 50 zł. i można ją 

uregulować w biurze zawodów w dniu imprezy. 

 Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie 

opłaty startowej. 

 Opłatę startową należy wpłacić na konto: 

OKB Zadyszka Oświęcim 
Ul. Legionów 15   32-600 Oświęcim 
BS Miedźna oddz. Brzeszcze:47 8446 1016 2002 0008 3090 0001 

W tytule należy wpisać opłata startowa za : nazwa biegu plus imię i nazwisko zawodnika. 
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. 

 
VII.  KLASYFIKACJE  I NAGRODY: 

 
 Generalna kobiet i mężczyzn msc.1 - 3 ( puchar dla zwycięzcy + nagrody pieniężne ) 
 Kategorie wiekowe msc.1 – 3.( nagrody rzeczowe ) 

1. K-1 – 1999 – 1986 
2. K-2 – 1985 – 1971 
3. K-3 – 1970 – powyżej 
4. M-1 – 1999 – 1986 
5. M-2 – 1985 – 1976 
6. M-3 – 1975 – 1966 
7. M-4 – 1965 – 1956 
8. M-5 – 1955 - powyżej 

 Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. 

VIII. INFORMACJE 
 

 OKB Zadyszka 32-600 Oświęcim ul. Legionów 15, http://zadyszka.org.pl; 

 E-mail kbzadyszka@wp.pl            Tel. 608 728 037 

 
IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

 

 numer startowy, agrafki 
 medal na mecie 
 poczęstunek dla uczestników 
 depozyt 
 pomiar czasu (przy pomocy chipów zwrotnych) 
 opieka medyczna 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
 Numer startowy musi być umieszczony z przodu koszulki; 

 Zabrania się zawodnikom którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na trasę 

biegu i przebiegania przez metę. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
 

 

                                                                                                                   Organizator 

                                                                                                         OKB Zadyszka Oświęcim 

http://zadyszka.org.pl/
mailto:kbzadyszka@wp.pl

