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REGULAMIN  

XI BIEGU KOZIOŁKÓW 

pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle 

5 km 

 

 

 

I. ORGANIZATORZY: 

− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

  II. PARTNERZY: 

−  MOK Kędzierzyn-Koźle  

−  Ochotnicza Straż Pożarna Kędzierzyn-Koźle 

−  PSP Nr 12 Kędzierzyn-Koźle 

− II LO Kędzierzyn-Koźle  

− Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn-Koźle 

III.  SPONSORZY: 

− XPE Kędzierzyn-Koźle 

− Sklep Rowerowy „PATERAK” 

− SKODA LELLEK Koźle 

− Cewe Sp. z o.o. 

− Salony Optyczne „MAXIMA” 

− Cukiernia&Kawiarnia Godylla 

− LIFEWAVE 

− „Carrefour” 

− TRIbike – aktywność dla każdego – sklep rowerowy 

− Sklep z bielizną „Bralicja” w Kędzierzynie-Koźlu 

− Transport Fedorowicz 

− Pro Perfecto  

− Majchrowicz Maszyny 

− Margosfit – catering dietetyczny 

− MEXEO 

IV.  TERMIN I MIEJSCE: 

   29.05.2021 r., godz. 18.00   

   START/META – ul. Stefana Żeromskiego, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  

   V.   CEL: 

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 

2. Współzawodnictwo sportowe wśród mieszkańców. 

3. Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

        VI.  DYSTANS: 

   – 5 km. 

−  Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym. 

−  Trasa posiada atest PZLA. 
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START - ul.  Stefana Żeromskiego, Grzegorza Piramowicza, Norberta Bończyka, Pamięci Sybiraków, Marii 

Konopnickiej, Józefa Ignacego Krasickiego, Piastowska, Saperska, Świętojańska, Jana Kochanowskiego, 

Główna, Ignacego Łukasiewicza, META – ul. Stefana Żeromskiego. 

 

VII. BIURO ZAWODÓW: 

Dla zawodników z Kędzierzyna-Koźla i okolic: 

Wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów: 

   28.05.2021 r. (piątek) - od godz. 15.00 do 19.00 w Hali Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, 

   47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

   Dla zawodników z poza Kędzierzyna-Koźla:  

   W dniu zawodów tj. 29.05.2021 r. (sobota) w godz. od 15.30 do 17.30 w PSP Nr 12 (dawne PG Nr 1),  

 ul. Grzegorza Piramowicza 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 

    VIII. KLASYFIKACJA BIEGU 5 km: 

   Kobiety – OPEN  

   Mężczyźni – OPEN 

   kategoria OPEN M i K, mieszkańców gminy Kędzierzyn-Koźle (tylko zameldowani). 

         IX. NAGRODY – 5 km  

   klasyfikacja generalna: M I-III, K I-III, klasyfikacja mieszkańcy: M I-III, K I-III, 

   I miejsce puchar 

     II miejsce puchar  

    III miejsce puchar  

     X. UCZESTNICTWO: 

1. Organizator ustala limit Uczestników biegu na 5 km i 10 km do 500 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń   

potwierdzone wpłatą. Zgłoszenia będą aktualizowane w razie zmiany treści Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066 – z póź.zm).  

2. Zapisy powyżej 500 Zawodników będą rozpatrywane indywidualnie. 

3. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki 

numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest 

zabroniona. 

4. Zawodnik nie może biec z gołym torsem. 

5. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do biegu jest podpisanie Oświadczenia, będącego potwierdzeniem 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze 

Zawodów podczas weryfikacji Zawodnika.  

6. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia. Do startu dopuszczeni zostaną Zawodnicy, którzy      

w dniu biegu mają ukończone 16 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 

prawnego opiekuna.  

7. Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów ustawionych na trasie co do kontynuowania biegu przez    

Uczestnika są ostateczne i niezmienne. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród po okazaniu 

numeru startowego, Organizator nie przewiduje wysyłania pocztą zdobytych nagród. 

 XI. GRAND PRIX 2021 KĘDZIERZYN-KOŹLE: 

   Impreza „XI Bieg Koziołków pod patronatem prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle” wchodzi w skład Grand    

   Prix 2021 Kędzierzyn-Koźle.  

   Pozostałe biegi wchodzące w skład Grand Prix to: 

1. 27.06.2021 -     ~ 11 km  GRUBA DYCHA NA DĄBROWIE - Stowarzyszenie XYZ 

2. 19.09.2021 -       5 km  VII GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ! - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

3. 10.10.2021 -      ~ 21 km  PÓŁMARATON DZIEŃ DOBRY KĘDZIERZYN-KOŹLE 

                                          - Stowarzyszenie XYZ 

4. 23.10.2021 -      ~ 4,2 km V MINI MATARON MANHATAN - Odrzańskie Konsorcjum 

5. 24.10.2021 -   42,195 km XIX MARATON ODRZAŃSKI - Odrzańskie Konsorcjum 

6. 05.12.2021 -          10 km IX BIEG MIKOŁAJKOWY - Klub Sportowy Koziołek 

Każdy Uczestnik, który ukończy siedem biegów niezależnie od punktacji otrzymuje puchar Super Grand Prix 

2021 Kędzierzyn-Koźle. Zawodnik, który  ukończy 5 biegów w zależności od zdobytych punktów otrzymuje 

puchar. Regulamin Grand Prix 2021 Kędzierzyn-Koźle dostępny na stronie www.mosirkk.pl  

  XII. ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do 25.05.2021 r. poprzez    

   prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie za pośrednictwem bramki  
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   płatności znajdującej się przy formularzu zapisów. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz  

   dokonanie wpłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Odpowiedni rozmiar koszulki i wybranego posiłku otrzyma uczestnik, który zgłosił wybór                           

   w formularzu zgłoszeniowym do dnia 30.04.2021. 

3. Link do zapisów: https://time-sport.pl/bieg/5826 dostępny jest na stronach www.mosirkk.pl,    

   www.maratonypolskie.pl  

4. Wyniki dostępne będą na stronach: www.mosirkk.pl, www.time-sport.pl. 

5. Dane zawodnika pojawią się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty. 

6. Wszelkie informacje: tel. 77 472 54 80/81, informacje na stronie: www.mosirkk.pl, pytania:    

   sport@mosirkk.pl 

7. Każdy Zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na    

   liście startujących - w dniu biegu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, w przypadku  

   wyczerpania limitu uczestników jak również do jego zwiększenia. 

9. W dniu biegu zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych. 

10. Limit czasowy na pokonanie trasy biegu wynosi 60:00. 

11. W przypadku zmian związanych z epidemią COVID - 19 lub innych zdarzeń losowych, które mogą  

     wpłynąć na odwołanie biegu w dniu 29.05.2021 r. Organizator wyznacza termin rezerwowy biegu na  

     04.09.2021 r. Prosimy o uwzględnienie daty rezerwowej przy zapisach i wpłatach. 

XIII.  SPRAWY FINANSOWE: 

1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy. 

2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy lub jednostki delegujące. 

3. Opłata startowa: 

• do 30.04.2021 r. – 60,00 zł 

• od 01.05.2021 r. do 25.05.2021 r. – 80,00 zł, 

• oraz w dniu biegu 29.05.2021 r. – 100,00 zł, jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych. 

4. Opłatę startową można dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznej bezpośrednio po internetowej 

rejestracji. 

5. Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 60 roku życia. 

6. Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji uczestnictwa       

w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

7. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza 

zgłoszeniowego w Biurze Zawodów. 

8. Faktury VAT będą wystawione wyłącznie dla uczestników, którzy zgłosili to Organizatorowi dzień po 

zakończonym biegu w wersji elektronicznej. 

9. Każdy Uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, który zawiera: 

−  numer startowy z chipem do pomiaru czasu, 

−  agrafki, 

−  talon na posiłek regeneracyjny, 

−  koszulka okolicznościowa, 

−  medal na mecie, 

−  certyfikat uczestnictwa w biegu. 

  XIV.  ZALECENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19: 

1. Na terenie strefy zawodów znajdują się tylko zawodnicy biorący udział w biegu oraz obsługa biegu. 

2. Na terenie strefy zawodów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczki. 

3. Zawodnik podczas wejścia do strefy startu/mety dezynfekuje ręce oraz obowiązkowo ma ubraną maseczkę 

do momentu przekroczenia linii startu. 

4. Obowiązuje ograniczenie czasu przebywania w strefie do 5 minut. 

5. Zalecamy posiadanie własnych długopisów. 

6. Na terenie strefy zawodów będą wyznaczone punkty do dezynfekcji rąk. 

7. Zawodnicy na starcie muszą zachować dystans społeczny między sobą o ile jest to możliwe. 

8. Bieg odbędzie się bez udziału kibiców. 

9. Podczas dekoracji obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczki. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie zmiany treści Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066 – z póź.zm). 

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora. 

http://www.mosirkk.pl/
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2. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z przyczyn uzasadnionych.  

4. Organizator z przyczyn od niego niezależnych może odwołać bieg lub zmienić termin biegu. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Zawodów rozstrzyga Komisja w skład, której    

     wchodzą: Sędzia Główny i przedstawiciel Organizatora. 

6. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać u Organizatora do 15 min. po zakończonym biegu. 

7. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu. 

8. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

9. Każdy Uczestnik biegu schodząc z trasy biegu ma obowiązek poinformować o tym fakcie pilota  

     zakańczającego bieg i tym samym przestaje być uczestnikiem biegu. 

10. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów montowanych do numerów   

        startowych.  

11.    Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym. 

12.    Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz startu ze    

        zwierzętami. 

13. W klasyfikacji osób niepełnosprawnych o zwycięstwie nie decyduje rodzaj schorzenia lub  funkcjonalne 

możliwości Zawodnika, a osiągnięty wynik sportowy. 

14.   Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

15.   Zawodnicy biegnąc będą zajmować prawy pas jezdni i nie mogą przekraczać osi jezdni.  

16.   Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz  

       pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu. 

17.   Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu   

       drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

18.   Dla biegu obowiązuje ruch prawostronny. 

19.   W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. 

20.   Uczestnik biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

21. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym                    

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała                        

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

22.   Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników. 

23.   Na trasie biegu będą ustawieni sędziowie. 

24.   Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

25.   Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorowi. 

26.   Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

          Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                                   Kędzierzyn-Koźle                   


