
Regulamin Imprezy. 

 

Zawody sportowe II BIAŁA DYCHA NA BURLOCHU  

organizowana jest na  terenie Burloch Arena w mieście Ruda Śląska. 

 

1. Cel imprezy 

 

1. Popularyzacja i upowszechnianie nordic walking, biegania jako najprostszej formy 

aktywności ruchowej. 

2. Integracja środowiska biegaczy i zawodników nordic walking. 

3. Promocja Miasta Ruda Śląska 

2. Organizatorzy: 

• Stowarzyszenie FabrikaNordika 

• Spokey Sp. z o.o.   

• MOSiR Ruda Śląska 

• Burloch Arena 

• Rowery.Ruda.pl 

• Plaza Ruda Śląska 

• Aquadrom Ruda Śląska 

• Jurajska  

 

Partnerzy zawodów 

• Nelson Club 

• Druid Michał Kaczmarczyk 

• Biegam o mnie ludzkość w#### 

• Paktor – Wyjazdowa Pomoc Medyczna  

 

 

       3. Termin imprezy  

            Zawody „RUDA Dycha na Burlochu odbędą się 17 grudnia 2017 o godz. 11.00. 

 

      4. Trasa zawodów 

 

Dystans 2,5 km 

Dystans 5 km 

Dystans 10 km 

Start zawodów na Burloch Arenie, trasa prowadzi przez Park Młodzieży i Planty. 

Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach 

 

Dystans na zawody dla dzieci w cyklu Bieg Mistrza – 400 m dla biegu i rolek.  

 

 

5. Zasady uczestnictwa 

 

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną  

odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego o zdolności do udziału w biegu  lub do podpisania oświadczenia udziału 

na własną odpowiedzialność). Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat 



zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 

opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia  do startu jest 

obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika  w  biurze zawodów. 

 

 

 

    6.  Zgłoszenia i opłaty 

 

Zgłoszenia elektroniczne na portalu www.elektronicznezapisy.pl oraz opłata do dnia 

11 grudnia. Po tym dniu tylko osobiście w Biurze Zawodów. 

 

 

 

• osoby pełnoletnie - 40,00 –zł 

• drużyny zapisujące powyżej 10 osób – 35 zł 

• osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach pobierające numer i chip – 15 zł 

• Opłaty dokonane w dniu zawodów wynoszą – 45 zł dorośli 

• dla osób zapisanych po 15 listopada w dniu zawodów w Biurze Zawodów 

Organizator nie gwarantuje medalu. 

• Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi – można ją przepisać na inną osobę – za 

wyjątkiem rolkarzy, których udział w zawodach jest uzależniony od pogody. 

• Organizator informuje, że nie ma możliwości odstępowania czy zamiany numerów 

startowych. 

 

Opłatę należy dokonać na podane konto w tytule wpisując: IMIĘ, NAZWISKO, 

BIEG/NW/ROLKI, DYSTANS (np. Karol Nowak, NW, 10km)  

 

Stowarzyszenie FabrikaNordika 

41-709 Ruda Śląska 9, ul. Niedurnego 38b/73 

 

37 1050 1243 1000 0090 8010 4400 
 

 

 7. Ubiór i numery startowe  

 Zawodnicy muszą mieć stroje sportowe (odzież, obuwie) dostosowane do panujących 

warunków atmosferycznych. Podczas zawodów każdy zawodnik musi być wyposażony 

numer startowy, noszony w sposób widoczny na piersiach. Numer noszony przez 

zawodnika musi odpowiadać jego numerowi podanemu na liście startowej. 

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego przez zawodnika. 

  

       8. Klasyfikacja i wyniki  

Będzie prowadzona klasyfikacja open kobiet i mężczyzn z pomiarem czasu                       

w konkurencji  nordic walking i bieg na trasie 2,5 km, 5 km oraz 10 km. 

 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


Zawody mają charakter rywalizacji sportowej. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze 

osoby w kategorii open kobiet i mężczyzn w dyscyplinach nordic walking i bieg tylko 

na dystansie 10 km. 

 

 

Nieoficjalne wyniki klasyfikacji będą dostępne w momencie przekroczenia przez 

zawodnika linii mety.  

 

9. Program zawodów: 

 

 09.00 -  Otwarcie Biura Zawodów   

       11.00 - Start NW         

       12.00 - Start biegu  

        

   Po zakończeniu dyscyplin dla dorosłych - start bieg dla dzieci na dystansie 

„mistrzowskim” – 400m. 

 

       

       15.00 – Medalizacja 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu rozpoczęcia poszczególnych dyscyplin. 

 

10. Uwagi końcowe  

 

Pomiar czasu prowadzony jest metodą elektroniczną za pomocą chipów zwrotnych 

przytwierdzonych do buta. 

 

Chipy oddaje się w Biurze Zawodów i otrzymuje bon upoważniający na pobranie 

smacznego posiłku. 

 

Nieprawidlowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować 

dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.  

Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje w czasie zawodów, przebieralnie w       

budynku Burloch Areny.  

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora dodatkowe pytania kierować 

do: 

 Katarzyna Wolniewicz gralina70@poczta.onet.pl lub fb.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

 

ORGANIZATORZY 

 

mailto:gralina70@poczta.onet.pl


 

 

 

 

 

 

 

 


