
 

R E G U L A M I N 

 

 

 1. Cel  

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej 

- Integracja społeczności sportowej 

- Promocja Miasta i Gminy Opalenica  

- Wsparcie projektu „Opalenica dla Betlejem” 

 

2. Organizatorzy 

- Parafia pw. Św. Mateusza w Opalenicy  

- Opalenicki Klub Biegacza 

-Urząd Miejski w Opalenicy 

 

3. Patronat 

Bieg jest  kompatybilną częścią projektu „Opalenica dla Betlejem”, nad którym patronat 

honorowy obrali: 

- KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI, METROPOLITA POZNAŃSKI 

- PAN TOMASZ SZULC, BURMISTRZ OPALENICY 

 

4. Termin i miejsce 

1 maj 2018r. (wtorek) godz.13:00 , 

Start - Rynek w Opalenicy 

Meta - Plac przy przedszkolu nr 2 w Opalenicy ul. Zamkowa 3a 

 

 



5. Trasa biegu  

Trasa 5 km, jedna pętla - ulicami miasta Opalenica.  

 

6. Klasyfikacja 

 A) OPEN, 

 -kobiet 

-mężczyzn 

a1) Kategorie wiekowe kobiet: 

16 lat-25 lat,26 lat-35 lat,36 lat -45 lat, 46 lat-wyżej 

a2) Kategorie wiekowe mężczyzn: 

16 lat-25 lat,26 lat-35 lat,36 lat -45 lat, 46 lat-55 lat,56 lat-wyżej 

B) Księża i Klerycy w biegu ulicznym na dystansie 5km. 

C) Rajd Nordic Walking na dystansie 5 km.  

 

7. Nagrody i świadczenia dla zawodników 

 - nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn miejsca 1-3,  

 - puchary w kategorii wiekowej kobiet  i mężczyzn  miejsca 1-3, 

  - puchary w kategorii :Mistrzostwa Księży i Kleryków miejsca 1-3, 

  - puchary w kategorii Rajd Nordic Walking kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 

a) Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal;  

b) Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek i wodę ;  

c) Organizatorzy zapewniają przebieralnie, toalety; 

 

8. Zgłoszenia do biegu  

a)Rejestracja do biegu bezpośrednio na stronie internetowej:  

www.biegmaryi.pl 

 



b)Termin zapisów mija 25.04.2018r.Wpisanie na listę startową nastąpi po rejestracji zawodnika. 

Nadanie numerów startowych nastąpi po zamknięciu zapisów tj. 25.04.2018r. 

 
9. Pomiar czasu 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu i rajdu NW elektroniczny  pomiar czasu, każdy 

zawodnik otrzyma  wynik jaki uzyskał poprzez wiadomość sms na podany numer telefonu w 

panelu zapisów. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu na stronach organizatorów. 

 

10. Wpisowe 

 a) 30 zł od uczestnika 

15 zł –koszt organizacji biegu (woda, słodki poczęstunek, pomiar czasu, medal) 

15 zł – kwota przekazywana na edukację dzieci z sierocińca „Dom Pokoju” w Betlejem 

prowadzonego przez siostry Elżbietanki z Prowincji Poznańskiej. (www.opalenicadlabetlejem.pl )  

b) Wpłat prosimy dokonywać do dnia 25 kwietnia, na konto: Parafia pw. św. Mateusza 

ul. Farna 6, 64-330 Opalenica PKO BP. 24 1020 4144 0000 6302 0214 7718, w tytule przelewu 

bankowego należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy. 

c) Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

d) Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów. 

e) Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od 10.00 – 12.30.  

f) Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłaty startowej. 

g) Organizator przewiduje możliwość płatności w dniu zawodów ,kwota wpisowego wzrasta do 

50 zł  

 

11. Uczestnictwo  

a)  W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów. 

b) Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy zweryfikowali swoje dane w biurze 

zawodów.  

c)  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie co potwierdza złożeniem podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 



d) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą 

być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu. 

e) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

f) Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

g) Uczestnikiem biegu może być osoba która ukończyła 16 lat – osoby które nie ukończyły 18 lat 

muszą mieć zgodę pisemną rodziców na udział w biegu  

 

12. Postanowienia końcowe  

a) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; 

b) Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki; 

c) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

Do zobaczenia na STARCIE 

 

Kontakt: 

Koordynator biegu:      Sprawy techniczne: 

Ks. Łukasz Łukasik-607-381-759     Hubert Kukawa -693-364-754 

        

 

 

 

 

 

 

 


