
6. DOBROMIEJSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
 REGULAMIN  

 

1. CELE IMPREZY: 

• Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej, 

• Promocja Dobrego Miasta, 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
2. ORGANIZATORZY: 

 OSiR w Dobrym Mieście, 
WSPARCIE: 
 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście, 
 Policja Dobre Miasto, 
 ZUW Dobre Miasto, 
 OSP Dobre Miasto. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 
Zawody odbędą się 11 listopada 2017 r. (sobota) o godzinie 11:11. 
START i META: ul. Warszawska w Dobrym Mieście (przy Urzędzie Miejskim). 
 
4. TRASA I DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO: 

• Dystans: 5 kilometrów. 

• Trasa: dwie pętle po 2,5 km - ulice Dobrego Miasta:  Warszawska, Zwycięstwa, 

Kolejowa, Chodkiewicza, Pl. 1 Sierpnia, Pionierów, Kolejowa, Gdańska, 
Zwycięstwa, Warszawska.  

• Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego. 

•  Start 12.10. 

•  Limit czasu 45 min. 

 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Aby wziąć udział w biegu na 5 km, należy mieć ukończone 15 lat. Przy zapisach 
uwzględniany będzie rocznik. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują 
oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy wszystkich biegów 
zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału 
w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną 
odpowiedzialność. Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać podpisaną zgodę i 
oświadczenie rodziców i przybyć na zawody z opiekunem. Zapisy do wszystkich 
biegów w sekretariacie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście 
codziennie w godz. 800-1500 do dnia 9.11.2017 r. 
Zapisy w dniu zawodów w godz. 930 – 1045 w biurze zawodów przy starcie/mecie. 
 
6. KLASYFIKACJA: 
W 6. Dobromiejskim Biegu Niepodległości będzie prowadzona następująca 
klasyfikacja: 

 Zawodniczka/zawodnik biegnący z flagą – klasyfikacja łączna*. 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3: medale. 

 Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3: medale 
 15 – 17 lat. 
 18 – 35 lat 
 36 lat i starsi 

*Klasyfikacja biegaczy z flagą (flaga na drzewcu o długości co najmniej 1,2 m): 
Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. O dopuszczeniu zawodnika 



do startu w tej kategorii (posiadanie flagi na drzewcu) decyduje organizator. 
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całego dystansu z flagą. 
Miejsca 1-3: medale. 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają medale pamiątkowe. 
 
7. BIEGI DLA DZIECI (Przy zapisach uwzględniany będzie rocznik.) 
Kategorie wiekowe: 
Dziewczęta do 9 lat ok. 300 m start o godz. 11.20 – ul. Warszawska 
Chłopcy do 9 lat ok. 300 m start o godz. 11.25 – ul. Warszawska 
Dziewczęta, chłopcy do 12 lat ok. 600 m start o godz. 11.30 – ul. Warszawska,        
ul. Zwycięstwa, ul. Gdańska, łącznik koło SP 2, ul. Warszawska 
Dziewczęta, chłopcy do 15 lat ok. 600 m start o godz. 11.40 – ul. Warszawska,        
ul. Zwycięstwa, ul. Gdańska, łącznik koło SP 2, ul. Warszawska 
 
Klasyfikacja 
Medale i dyplomy za miejsca I-III 
wszyscy zawodnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w zawodach. 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Każdy z uczestników imprezy biegowej zobowiązany jest do przedstawienia 

aktualnego badania lekarskiego wykluczającego przeciwskazania zdrowotne 
co do udziału w zawodach lub podpisanie oświadczenia o braku 
przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w zawodach. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i 
mecie). 

• Organizator zapewnia toalety. 
• Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe 

adekwatne do danej dyscypliny. 
• Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia na piersi 

otrzymanego numeru startowego. 
• W biegu głównym prowadzony będzie pomiar czasu. Każdy z zawodników 

otrzyma chip zwrotny, który musi zostać przytwierdzony zgodnie z instrukcją 
organizatora i bezzwłocznie oddany po dokonaniu odczytu na mecie. 

• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, 
porządkowych, sędziów i organizatorów. 

• Po przekroczeniu limitu czasu biegu głównego zawodnicy zobowiązani są do 
zejścia z trasy biegu. 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
• Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronach: 

www.osir.dobremiasto.com.pl  i  www.gimpub.net/biegamy  
 

http://www.osir.dobremiasto.com.pl/
http://www.gimpub.net/biegamy

