
REGULAMIN 
Netecs Półmaraton, Netecs 10 KM Run, oraz

  Exel XC-Sport NORDIC WALKING W DNIU 24.04.2020 R. 

I. Organizator:

Klub Sportowy Victoria Olesno 

II. Sponsorzy i partnerzy techniczni

Netecs sp z o.o.

XC-SPORT wyłączny dystrybutor marki EXEL

III. Patronat medialny

OOL24.pl

 IV. Cel imprezy:

- popularyzacja biegów długodystansowych
- popularyzacja Nordic Walking
- integracja środowisk biegaczy oraz chodziarzy Nordic Walking z terenu całego kraju
- promocja olimpijskich wartości wśród dzieci i młodzieży
- promocja Olesna na arenie ogólnopolskiej

V. Termin, miejsce i trasa 

1. Bieg  oraz marsz Nordic Walking odbędzie się 24 kwietnia 2021 r. (sobota) o godzinie 15:00
w Oleśnie.
2. Start i meta biegu zlokalizowane są na Stadionie Miejskim w Oleśnie, ul. Wachowska 10
3. Długość trasy 21,098 km, oraz 10 km
4.  Na  trasie  będą  znajdowały  się  punkty  odżywiania   i  będą  zaopatrzone  w  wodę,  owoce,
czekoladę. 
5.  Na  trasie  będą  znajdowały  się  punkty  kontrolne.  Ominięcie  punktu  kontrolnego  będzie
oznaczało dyskwalifikację.  Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników
skracających trasę. Uczestnicy biegu skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 



 Netecs Półmaraton :

• Trasa prowadzić będzie drogami asfaltowymi, oraz duktami leśnymi,
• Limit czasowy: 3 h
• Start/ Meta na Stadionie Miejskim

Netecs 10 km Run:

• Trasa prowadzić będzie drogami asfaltowymi,
• Limit czasowy: 1,5 h
• Start/ Meta na Stadionie Miejskim

Exel XC-Sport NORDIC WALKING około 10 km:

• Trasa prowadzić będzie  około 1,5 km drogą asfaltową do wejścia do lasu, a następnie
duktami leśnymi

• Limit czasowy: 2,5 h
• Start/ Meta na Stadionie Miejskim
• Nie będzie prowadzona klasyfikacja uczestników (brak rywalizacji „na czas”)

1. Trasa oznaczona jest taśmami biało-czerwonymi.
2. Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas netto.

VI. Uczestnicy

1.  Biegacze  oraz  chodziarze  Nordic  Walking  niezależnie  od  miejsca  zamieszkania,
przynależności klubowej i narodowej.
2. Organizator przewiduje ilość zgłoszeń do 500 uczestników, w  sytuacji  zaostrzenia rygoru
sanitarnego organizator dopuszcza możliwość startu w grupach.
3. W biegach na obu dystansach mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 24 kwietnia 2021 roku
ukończą 16 lat i które potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na
karcie  startowej),  iż  są  zdrowe  i  nie  mają  przeciwwskazań  do  uprawiania  biegów
długodystansowych.  Osoby,  które  do  dnia  24  kwietnia  2021  roku  nie  ukończły  18  lat
obowiązane  są  przedłożyć  organizatorom  w formie  pisemnej  zgodę  rodziców  lub  prawnych
opiekunów.
4. W Marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 24 kwietnia 2021 roku
ukończą 13 lat i które potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na
karcie startowej), iż są zdrowe i nie mają przeciwwskazań do udziału w rekreacyjnym marszu
Nordic Walking. Osoby, które do dnia 24 kwietnia 2021 roku nie ukończą 18 lat obowiązane są
przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie, zobowiązani są do weryfikacji swoich danych



na podstawie  dowodu osobistego bądź  innego  dokumentu  ze  zdjęciem,  w dniu  zawodów w
Biurze Zawodów.
6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
7. Biuro zawodów/ Marszu Nordic Walking mieści się na terenie Miejskiego Centrum Sportu i
Rekreacji i czynne będzie w godzinach od 12:00 do 14:40.
8.Podczas biegów oraz marszu Nordic Walking wszyscy uczestnicy muszą posiadać  numery
startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu.

VII. Zgłoszenia i opłata startowa

1. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony www.zmierzymyczas.pl
do dnia 19.04.2021 r., lub do osiągnięcia limitu osób startujących. 
2.  W dniu zawodów zapisu  można dokonać wyłącznie  w Biurze  Zawodów, pod warunkiem
niewykorzystania limitu miejsc osób startujących
3.  Za  przyjęte  zgłoszenie  uważa  się  prawidłowo  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  oraz
dokonanie przelewem opłaty startowej.
4.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  dokonania  opłaty  w  terminie  4  dni  roboczych  od
momentu rejestracji elektronicznej, w sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie
do czterech dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako
niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu.

5. Opłata za pakiet startowy dla uczestników biegu głównego wynosi:

Netecs Półmaraton :
Płatne do 14.02.2021 – 70 zł
Płatne do 14.03.2021 – 80 zł
Płatne do 19.04.2021 – 100 zł
Płatne w biurze zawodów – 120 zł

Netecs 10 km Run:
Płatne do 14.02.2021 – 40 zł
Płatne do 14.03.2021 – 45 zł
Płatne do 19.04.2021 – 50 zł
Płatne w biurze zawodów – 80 zł

Exel XC-Sport NORDIC WALKING
Płatne do 19.04.2021 – 40 zł
Płatne w biurze rajdu – 50 zł
Osoby do 18 roku życia  - 20 zł



Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek: 
Klub Sportowy Victoria Olesno ul. Klubowa 1, 46-300 Olesno 
Nazwa banku: Santander Bank  Nr rachunku: 56 1090 2590 0000 0001 4711 6464 W tytule
należy  wpisać  „Opłata  startowa  oraz  imię  i  nazwisko  uczestnika”  oraz   nazwę  zawodów
„półmaraton” lub „bieg 10 km” lub „Marsz Nordic Walking” 
7. W przypadku rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, ale może być przeniesiona na
innego uczestnika.
8.  Uwaga!  W  przypadku  zaostrzenia  reżimu  sanitarnego  Organizator  zastrzega  sobie
prawo do odwołania imprezy (nastąpi zwrot opłaty startowej)

9. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
• pamiątkowy medal,  
• posiłek oraz napój
• elektroniczny pomiar czasu
• punkty żywienia na trasie
• zabezpieczenie medyczne podczas imprezy
• zdjęcia na trasie
• udział w losowaniu nagród 

VIII. Klasyfikacja Netecs Półmaraton oraz Netecs 10 km Run

Klasyfikacje:
Prowadzona będzie klasyfikacja:
1. Generalna kobiet i mężczyzn.
2. Mieszkaniec Olesna, mieszkanka Olesna
3.  Służby  mundurowe  (m.in.  Żołnierze  Wojska  Polskiego,  funkcjonariusze  Policji,  Straży
Miejskiej,  Straży  Pożarnej,  Służby  Ochrony  Kolei).  Warunkiem  jest  okazanie  dokumentu
potwierdzającego pełnienie służby. Przy klasyfikacji, będą brane będą pod uwagę tylko osoby
biegnące w pełnym umundurowaniu (mundur i buty ćwiczebne).  
4. Klasyfikacja drużynowa. Zgłoszenia drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w
czasie  rejestracji,  wpisując  w  odpowiednie  pole  jednobrzmiącą  nazwę  drużyny.  Warunkiem
klasyfikowania jest min.  4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę.  Za
wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1
kobiety.  O zwycięstwie  decyduje  najniższa  łączna  suma czasów członków drużyny.  Nie ma
możliwości dokonywania zmian w składach drużyn w dniu biegu.
7. Netecs Korona Biegów Powiatu Oleskiego,  bieg będzie wchodził  w skład najlepszych
biegów Powiatu Oleskiego.
8. Marsz Nordic Walking będzie wchodził w Exel Nordic Walking Cup   Powiatu Oleskiego



O  uwzględnieniu  w  konkretnej  klasyfikacji  decyduje  poprawnie  wypełniony  formularz
zgłoszeniowy z zaznaczeniem odpowiedniego wariantu.
Nie przewiduje się klasyfikacji w Nordic Walking z uwagi na rekreacyjny charakter imprezy.

IX. Nagrody

1.  Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary,
oraz w zależności od sponsorów nagrody rzeczowe.
2.  Wśród  wszystkich  uczestników  imprezy  rozlosowane  zostaną  dodatkowe  nagrody
niespodzianki.

X. Kontakt z organizatorami:

Dyrektor biegu oraz marszu Nordic Walking:
Krzysztof Miśkiewicz tel. 534 66 71 71,  e-mail: victoriaolesno@gmail.com

Postanowienia końcowe: 

1. Bieg oraz marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatorów w
ciągu 0,5h od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzygają Organizatorzy, a ich decyzje są
nieodwołane. 
Uczestnik wnosi protest po wpłacie kaucji w wysokości 50,00 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi. 
UWAGA!  Uczestnictwo  w  biegu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku w akcjach promocyjnych, materiałach i folderach reklamowych oraz
na stronie internetowej organizatora. 
3.  Organizator  dopuszcza  możliwość  zmiany  regulaminu,  oraz  zmianę  trasy  z  istotnych
przyczyn.


