
Regulamin I Biegu Ulicznego „Srebrna Dziesiątka” 
– Olkusz 17.09.2016

–

I. Organizator:
1. Organizatorem imprezy I Biegu Ulicznego „Srebrna Dziesiątka” jest: Klub Biegacza 
„Olkuszbiega” ul. Orzeszkowej 6/36, 32-300 Olkusz
Współorganizatorami i  partnerami biegu są Urząd Miasta i  Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olkuszu 
2. Kontakt kontakt@olkuszbiega.pl Telefon: 733300305, 732861980
3. Strona imprezy: www.facebook.com/events/226678754361539

I. Cel imprezy
1. Promocja aktywnego stylu życia
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji
3. Promocja Miasta i Gminy Olkusz
4. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne 
oddziaływanie na człowieka.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 września 2016 r. ulicami miasta Olkusz
2. Start i meta umiejscowione są na Rynku w Olkuszu. Start o godz. 16.00
3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach według zadeklarowanycg czasów ukończenia biegu
4. Długość trasy: 10 km . Trasa nie posiada atestu PZLA
5. Trasa obejmuje 2 pętle po 5 km, oznaczenie trasy: co 1 km, pomiar międzyczasu na 5. km
6. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne mocowane na obuwiu)
7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 5. kilometrze.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie częściowo 
zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 17.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 
17.30 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem "Koniec 
Biegu".
10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

IV. Uczestnictwo
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 17 września 2016 roku ukończą 16 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dn. 16-17 września 2016 r.
2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu 
tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
3. W okolicach startu/mety będzie zlokalizowany depozyt. Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 
15.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności z a 
pobranie rzeczy przez inną osobę.
5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

V. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja
a) generalna – kobiet, mężczyzn
b) wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+; kategorie wiekowe ustalane są na 
podstawie roku urodzenia
c) Kategoria: Najlepszy Olkuszanin, Najlepsza Olkuszanka
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2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu (do pobrania)
3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto poza pierwszą 50-tką zawodników na mecie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje 
najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

VI. Zgłoszenia
1. Biuro Zawodów (miejsce biura zawodów zostanie określone w późniejszym terminie o czy 
powiadomimy uczestników w osobnym komunikacie na stronie internetowejwydarzenia)
2. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do dnia 31.07.2016 r. wynosi 35 zł, w terminie od 
1.08.2016 do 31.08.2016 – 40 zł a po tym terminie jednak nie później niż do 10 września (jeśli 
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 500 startujących) 45 zł.
3. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
4. Organizator ustala limit biegaczy na 500 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
6. Zgłoszenia przyjmowane są on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie 
www.pomiar-czasu.pl oraz na stronie internetowej biegu 
https://www.facebook.com/events/226678754361539/ - bilet na impreze. Nie ma możliwości 
zapisów w dniu biegu a także dokonania opłaty za wcześniej dokonane zgłoszenie.
7. Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w 
kwocie obowiązującej w dniu wpłaty nie później niż 7 dni od daty rejestracji na konto Organizatora:
 Klub Biegacza Olkuszbiega ul. Orzeszkowej 6/36 32-300 Olkusz rachunek bankowy: 50 8450 
0005 0050 0556 0538 0001 Bank Spółdzielczy Wolbrom 
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 
wystartować 17 września 2016 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę lub 
zaliczenia wniesionej opłaty a konto innej imprezy organizowanej przez Klub Biegacza 
Olkuszbiega”. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 5 zł do 
dnia 15 września 2016 r.
9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu 
bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
10. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze 
Biegu, 
- 17.09.2016 r. od godz. 11. –  (sobota)
Nie pobiera się kaucji za chipy.
11. Elektroniczne zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu biegaczy lub 7 września 2016 roku.

VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) –  medale i puchary.
2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie 
miejsca I – III – medale i puchary.
3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują 
zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1,5 godziny 
otrzymają medal.
5. Kategoria: Najszybszy Olkuszanin i Najszybsza Olkuszanka – puchar 
6. Organizatorzy przewidują rozlosowywanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów 
wśród wszystkich uczestników biegu. Lista nagród zostanie podana 2 dni przed biegiem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród (finansowych lub 
rzeczowych) o czym poinformuje w dodatkowym komunikacie.
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VIII. Finansowanie
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub 
organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
- numer startowy + agrafki
- chip zwrotny
- medal
- koszulkę lub inny gadżet biegacza
- napoje na trasie
- napój na mecie
- posiłek po biegu.
3. zawartośc pakietu może zostać powiększona o gadżety przekazane przez sponsorów.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 20 minut po zakończeniu biegu. 
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą 
rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
3. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek 
sportowych na wysokości klatki piersiowej oraz chip przymocowany do obuwia na wysokości 
kostki.
6. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie, jak również zgody 
na przetwarzanie danych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. Podpisanie ww. oświadczeń 
będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.
7. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony i opłacony zawodnik bądź też osoba przez niego 
upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnioną i czytelnie podpisaną 
przez zawodnika Kartę Startową oraz upoważnienie. Karta Startowa oraz wzór upoważnienia do 
pobrania na stronie biegu.
8. Organizatorzy pozostawiają możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu o czym w trybie 
natychmiastowym informuje zainteresowane strony.


