
Regulamin zawodów.

NAZWA ZAWODÓW

RAJD 40+ BIEG na 6 km. Zawody biegowe o Puchar Wójta Gminy Mykanów

Bieg na dystansie 6 km. dla zawodników w wieku od 40 lat. 
Roczniki 1982 i wcześniejsze. Główne zawody.

Równoległe zawody towarzyszące: Marsz NW na 6 km, Bieg na 6 km wiek 18-39 lat 

Niedziela 11 grudnia 2022. start godz. 15.00
Stary Cykarzew gm. Mykanów k. Częstochowy.
Wydarzenie sportowo rekreacyjne połączone z piknikiem integracyjnym.

ORGANIZATOR:

Fundacja Energia jest w Nas o/Stary Cykarzew
Ochotnicza Straż Pożarna
Kontakt z organizatorem: 
tel. 603 191 903. funenergia@gmail.com

TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW ORAZ PIKNIKU

Niedziela 11 grudnia 2022 wieś Stary Cykarzew gm. Mykanów k. Częstochowy
Biuro zawodów, start/meta oraz towarzyszący Piknik zlokalizowane na placu 
sołeckim:
Stary Cykarzew ul. Kolejowa (za kościołem / za przedszkolem)

BIURO ZAWODÓW CZYNNE W GODZ. 13:30-14.30 (wydawanie pakietów startowych)
START Biegu ok. godziny 15.00

UDZIAŁ W ZAWODACH.

Obowiązuje sztywny limit techniczny wszystkich startujących zawodników: 50 osób.
Decyduje kolejność wniesienia opłaty.
Sama rejestracja na stronie internetowej do udziału w zawodach (bez 
wcześniejszego wniesienia opłaty) nie gwarantuje udziału i otrzymania pakietu 
startowego w dniu zawodów.
Decydująca jest kolejność opłacenia pakietu. W momencie wyczerpania limitu 
rejestracja zostaje zamknięta, a zawodnicy którzy nie wnieśli opłaty zostaną 
automatycznie wykasowani z list.
 
Rejestrując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 
akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku 
lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie
mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do 
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 
regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo
w ww. zawodach. 
W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 
wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun
zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił 
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pobrania numeru startowego, który będzie go 



obowiązywał przez cały czas trwania zawodów.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego uczestnik nie zostanie 
sklasyfikowany. 
Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru 
startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze 
elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą 
dyskwalifikacji w zawodach i koniecznością pokrycia kosztów wydania kolejnego 
numeru startowego.

KATEGORIE:

Podział na kategorie BIEG 6 km: 
Kategoria główna Mężczyźni 40-99 lat - puchary, medale, dyplomy 
Kategoria główna Kobiety 40-99 lat - puchary, medale, dyplomy 

Zawody dodatkowe: 
Bieg na 6 km Mężczyźni 18-39 lat - medale, dyplomy 
Bieg na 6 km Kobiety 18-39 lat - medale, dyplomy 
Marsz NW Mężczyźni 18-99 - medale, dyplomy 
Marsz NW Kobiety 18-99 - medale, dyplomy 

Limit zawodników biorących udział w zawodach to 50 osób, liczone razem K+M
UWAGA! Zastrzegamy możliwość zmian.

PAKIET STARTOWY.

W ramach pakietu startowego uczestnikom Biegu którzy wystartowali oraz ukończyli
bieg i marsz, organizator zapewnia:
- pamiątkowy numer startowy
- darmowy posiłek ciepły/zimny (dla pakietów opłaconych)
- darmowe napoje zimne/ciepłe (dla pakietów opłaconych)
- puchary i/lub medale i/lub pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców.
- udział w konkursach/zabawach z fajnymi nagrodami dla wszystkich uczestników 
biegu.
- WSPÓLNA BIESIADA PRZY OGNISKU.

STRONA WWW ZAWODÓW i REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
www.startuj.eu

TRASA:
Dystans ok. 6 km pętla lub w zależności od warunków pogodowych droga do punktu 
kontrolnego i powrót. .
Droga polna bita kamienista ok. 40%,
Droga polna/leśna bita ziemna ok 60%.
Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmian.
LINKI:
Trasa biegu:
www.fundacja-energia.eu/trasy/mapa.png
Dojazd na zawody i piknik:
www.fundacja-energia.eu/trasy/dojazd.png

PO ZAWODACH PLANOWANE JEST OGNISKO INTEGRACYJNE.
Wydarzenie ma charakter Integracyjno Rekreacyjno Sportowy.
Zawody nie są zgłaszane w żadnych rankingach. Poza publikacją wyników na 
stronach zawodów.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia dowolnych zmian organizacyjnych przed oraz 
podczas wydarzenia. Zastrzegamy możliwość zmian regulaminu.

UWAGA!!! Obowiązuje regulamin publikowany w dniu zawodów na stronie głównej 
zawodów. Niniejszy regulamin to wersja 1.3


