
Regulamin  V  Tarnogórskiego Biegu Przełajowego 

Tarnowskie Góry  18.06.2016 r. 

I. ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Tarnogórskiej Jedynki” i  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach. 

II. CELE 

 Popularyzacja biegów oraz marszu Nordick Walking  jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu. 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Integracja mieszkaoców miasta i środowiska  sportowego  

 Promocja miasta Tarnowskie Góry i regionu 

III. WSPÓŁFINANSUJĄCY I SPONSORZY 

1.Sponsor główny 

Urząd Miasta  Tarnowskie Góry 

2. Sponsorzy: 
 
 - PROTONET 
- GŁADYSZ – SKLEP ROWEROWY 
- OSA TRANS 
- STUDIO KOSMETYKI ,,OLIVIA,, 
- AGRICOMM 
- MANUALMED 
- BI-MED 
- RESTAURACJA - Kopacki 
- CLICON 
- ZEBRA- SZKOŁA JAZDY 
- PARK WODNY 
- VEOLIA 
- ANDRZEJ LORENCKI 
- SMZT- KOPALNIA SREBRA 
 

 

IV. TERMIN i  MIEJSCE   

18.06.2015  

Tarnowskie Góry 

Park Miejski  ul. Kard. Stefana Wyszyoskiego. 

V. TRASA I DYSTANS 

Bieg  główny - 10km   ( 3 pętle  3,33km )  oznaczona co 1km 

Bieg młodzieżowy  - 3.33 km   (kl. gimnazjalne ) 

Tarnogórska Mila  -1,6km    (kl.  5 i 6 szkół podstawowych ) 

Marsz Nordick  Walking – 6.6km km  ( dwie pętle 3.3 km )   



Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 90 minut.  Startujących w marszu NW obowiązuje limit  70 min. 

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukooczą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. 

Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę Timing4u  z wykorzystaniem chipów zwrotnych . 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1.  W biegu głównym na dystansie 10 km oraz marszu NW może wziąd  udział osoba, która rocznikowo ukooczyła  lat  

16 (ur. 2000 r.). Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 

biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialnośd.  W przypadku 

osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazid zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia. 

2.  Limit uczestników biegu głównego wynosi 250 osób. Limit uczestników marszu NW wynosi  100 osób 

 Przemieszczanie się niezgodne z techniką Nordick Walking (przynajmniej jedna stopa musi mied kontakt z podłożem, 

ramiona z kijkami pracują naprzemianstronnie), a zwłaszcza bieg dyskwalifikuje zawodnika z dalszej rywalizacji. 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeo. 

Bez względu na ilośd  zgłoszeo organizator zamknie zapisy w dniu 10.06.2016 

Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów. 

3.  Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach podpisują oświadczenie, że startują w 

biegu na własną odpowiedzialnośd  oraz, że zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu. 

4.  W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego ,  młodzieżowego oraz marszu NW otrzymuje 

pakiet startowy na który składają się: 

 numer startowy 

  pamiątkowy medal 

  ciepły posiłek na mecie 

  butelkę wody mineralnej 

 punkt z wodą na 5km 

  ręcznik sportowy  z mikrofibry 

Uczestnicy  Mili  Tarnogórskiej w ramach opłaty startowej otrzymują: 

 numer startowy 

  medal 

 butelkę wody mineralnej 

TARNOGÓRSKA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  KTÓREJ UCZNIOWE W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UKOOCZĄ TARNOGÓRSKĄ 

MILĘ  OTRZYMA   BON  NA SPRZĘT SPORTOWY. 

TARNOGÓRSKIE GIMNAZJUM  KTÓREGO UCZNIOWE W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UKOOCZĄ BIEG MŁODZIEŻOWY 

OTRZYMA   BON  NA SPRZĘT SPORTOWY 

TARNOGÓRSKA SZKOŁA ŚREDNIA KTÓREJ  UCZNIOWE W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UKOOCZĄ BIEG GŁÓWNY OTRZYMA   

BON  NA SPRZĘT SPORTOWY 

 



VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia on-line do V  Biegu Tarnogórskiego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronnie internetowej:  MaratonyPolskie.pl  do dnia 10.06.2015 

2. Opłata startowa wynosi odpowiednio: 

Bieg główny - przelewem 

do dnia 15.05.2016 -35zł 

do dnia 10.06.2016 -50zł 

Bieg młodzieżowy: 

do dnia 10.06.2016 – 15zł 

Marsz Nordick Walking: 

Do dnia 15.05.2016 – 25zł 

Do dnia 10.06..2016 – 40zł 

Mila Tarnogórska- koszt pokrywa organizator 

 

na konto:   22 1160 2202 0000 0002 9935 9965 

 

Zwolnieni z opłaty startowej są osoby które ukooczyły 65 lat 

W tytule wpłaty należy podad:  Imię i Nazwisko uczestnika biegu  : „opłata startowa V Bieg Tarnogórski” z 

odpowiednim dopiskiem jeśli uczestnik bierze udział w zawodach towarzyszących. 

UWAGA:  PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA  O  WNIESIENIU  OPŁATY   NAZWISKO  

UCZESTNIKA POJAWI SIĘ  NA  LIŚCIE  STARTOWEJ. 

Podczas odbioru numerów startowych zawodnicy muszą posiadad  dokument ze zdjęciem celem 

weryfikacji danych osobowych. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi  nie ma możliwości przeniesienia na inną 

osobę. 

 

 

 

 

 

 



W IV  Biegu Tarnogórskim na dystansie 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

1. Klasyfikacja  OPEN mężczyzn i kobiet 

2. Kategorie wiekowe : 

Mężczyzn 

M - 16  16 – 29 lat 

M - 30  30 – 39 lat 

M -40  40-49 lat 

M-50   50-59 lat 

M- 60  60 lat i więcej 

Kobiet: 

K-16   16-29 lat 

K-30  30-39 lat 

K-40  40-49 lat 

K-50   50 lat i więcej 

W marszu Nordick Walking na dystansie 6.6 km  klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet 

1. Kategorie wiekowe 

Mężczyzn: 

M-16    16-29 lat 

M- 30   30-49  lat 

M-50    50 lat i więcej 

Kobiet: 

K-16   16-29 lat 

K-30  30-49 lat 

K-50   50 lat i więcej 

 

W  biegu młodzieżowym na dystansie 3.3 km klasyfikacja OPEN dziewcząt i chłopców 

W Mili Tarnogórskie na dystansie 1,6km klasyfikacja OPEN dziewcząt i chłopców.  

Najlepsza Tarnogórzanka i najlepszy Tarnogórzanin w biegu głównym otrzymają  statuetki. 

 

 



NAGRODY: 

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc  I – III otrzymują szklane statuetki . 

W kat. wiekowych miejsce I-III szklane statuetki. 

2. W klasyfikacji  generalnej kobiet i mężczyzn NW  zdobywcy miejsc  I-III otrzymują szklane  statuetki. 

 W kat. wiekowych I-III szklane  statuetki. 

3. W klasyfikacji generalnej biegu młodzieżowego miejsca I-III otrzymują szklane statuetki. 

4. W klasyfikacji  generalnej Mili  Tarnogórskiej dziewcząt i chłopców zdobywcy miejsc  I-III otrzymują szklane 

statuetki  

Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii 

wiekowej 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

8.30 - otwarcie biura zawodów i weryfikacja zgłoszonych zawodników do biegu głównego , młodzieżowego , marszu 

Nordick Walking oraz Tarnogórskiej Mili 

9.15 - zakooczenie weryfikacji uczestników Milii  Tarnogórskiej 

9.30 - start Mili Tarnogórskiej 

10.00- dekoracja najlepszych uczestników Mili Tarnogórskiej 

10.00 - zakooczenie weryfikacji uczestników marszu Nordick Walking 

10.15 - start marszu Nordick Walking 

11.30 - zakooczenie weryfikacji uczestników biegu głównego 

12.00 - start biegu głównego  oraz młodzieżowego ( 10km i 3.3 km )  

 13.45 - ogłoszenie wyników i dekoracja 

PO DEKORACJI KONKURS Z NAGRODAMI 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. 

Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę. 

 

Dyrektor Biegu  

Beata Kozdra  tel. 889 980 768 

Z-ca Dyrektora Biegu 

Grzegorz Grochowski   tel.  790 582 715 


