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“Samotny biegacz”

Maratoñczyk   Euzebiusz   Fert   przed
wybuchem   wojny   w   1939   roku
mia³   20   lat.   W     Olkuszu,   w   którym 
mieszka³   spotka³   Janusza   Kusociñskiego
mistrza   olimpijskiego   w   biegu  na 
10  kilometrów  z  Los  Angeles.  Dla  Ferta
by³  to  impuls,  ¿yciowy  impuls.  Tak  rozpoczê³a  siê  przygoda  z  bieganiem.
W  1959  roku  Euzebiusz  Fert  ju¿  wtedy  mieszkaniec  Strzelec  Opolskich,
pracownik  “Pioniera”  oraz  wielokrotny  rekordzista Opolszczyzny  w   œrednio
i  d³ugodystansowych   biegach   pierwszy  raz  zdoby³  mistrzostwo  Polski 
w  maratonie.  Mia³  40  lat.
W nastêpnym  roku  powtórzy³  swój  sukces.  W  latach  1958,  1962,  l1963
by³  wicemistrzem.  Bra³  udzia³  w  licznych  zawodach  miêdzynarodowych
 i  œwiatowych  igrzyskach  g³uchoniemych.
40  lat  biegania,  160  tysiêcy  kilometrów,  rozpoczêta  pi¹ta  pêtla  wokó³
 kuli  ziemskiej.  Fert  czêsto  spotyka³  sobie  podobnych ludzi.  Byli  wœród 
nich i  starsi  i  m³odsi  od  niego  biegacze.  Bogusz  i  Wójcik,  Koczy,  Henryk
 Braun  z  Poznania,  który  nawet  po  osiemdziesi¹tce  nie  zszed³ 
 z  trasy.
 Fert  trenowa³  sam,  poniewa¿  w  strzeleckim  “Pionierze”  by³  jedynym 
lekkoatlet¹.  Po  codziennej  pracy  w  fabryce  maszyn  rolniczych  biega³,
to  by³a  jego  ¿yciowa  pasja.
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1.   CEL  IMPREZY: 
Popularyzacja  biegów  ulicznych. 
2.                                 ORGANIZATOR: 
Urz¹d  Miejski - Referat  Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.  

3.                        TERMIN  I  MIEJSCE: 
20 grudnia  2014r. Strzelce Opolskie    ( sobota ). 

4.                              TRASA: 
- dystans - 15 km - ulicami  miasta, trasa nie posiada atestu. 
-  START i META – ul. Mickiewicza. 
- OPIS TRASY:  ul. Mickiewicza,  ul. Kazimierza Wielkiego, ul. E. Ferta, ul. Mickiewicza  

- (ma³a pêtla) 
ul. Mickiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bursztynowa, Aleja Jana Paw³a II,  
Plac rekreacyjno-sportowy, teren PSP nr 7, ul. Agatowa, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa,  
ul. E. Ferta, ul. Mickiewicza - meta. ( 3 x  du¿a pêtla), 
NAWIERZCHNIA TRASY: 90% asfalt, 10% pozosta³e (t³uczeñ kamienny, kostka 
brukowa). 

 

5.                       PROGRAM  ZAWODÓW: 
- godz.   700 – 1020 – weryfikacja i przyjmowanie  dodatkowych  zg³oszeñ, 
- godz. 1040 - oficjalne  otwarcie  biegu, 
- godz. 1045 - VII Bieg VIP - ów, 
- godz. 1100 - start  do  biegu na dystansie 15 km, 
- godz. 1400 - wrêczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakoñczenie  
                      w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34. 

 

6.                    WARUNKI  UCZESTNICTWA: 
- w biegu prawo startu maj¹ biegacze, którzy ukoñczyli 16 lat (posiadaj¹cy zgodê rodzica 

lub opiekuna prawnego) zrzeszeni  i nie zrzeszeni w klubach sportowych, 
- do zawodów dopuszczeni s¹ równie¿ niepe³nosprawni za wyj¹tkiem osób poruszaj¹cych 

siê na wózkach inwalidzkich,   
- uczestnicy musz¹ obowi¹zkowo posiadaæ dokument to¿samoœci 
- ka¿dy uczestnik posiada dobry stan zdrowia bez przeciwskazañ medycznych  

do uczestnictwa w biegu  - Organizator zaleca posiadanie aktualnych badañ lekarskich 
stwierdzaj¹cych zdolnoœæ do udzia³u w biegu d³ugodystansowym, 

- ka¿dy uczestnik zobligowany jest osobiœcie z³o¿yæ podpis pod oœwiadczeniem o stanie 
zdrowia pozwalaj¹cym na udzia³ w biegu, 

- uczestnicy biegu startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ 
 

7.                            POMIAR  CZASU: 
Pomiar czasu za pomoc¹ „czip-ów” aktywnych umieszczonych w numerze startowym.. 
Ka¿dy zawodnik otrzyma na czas biegu „chip”. Zawodnik jest zobowi¹zany do zwrotu 
numeru startowego bezpoœrednio za lini¹ mety po ukoñczonym biegu. 
Organizator okreœla limit czasu ukoñczenia Biegu na 2 godziny. Zawodnicy którzy 
nie ukoñcz¹ biegu w wyznaczonym czasie zobowi¹zani s¹ do zejœcia z trasy. 

 

8.             ZG£OSZENIA DO 1200 UCZESTNIKÓW : 
- internetowo – poprzez formularz na   www.maratonypolskie.pl ,  
- w dniu zawodów: ul. Kozielska 34 (Hala Sportowa) do godz. 1020 
- zg³oszenia pisemne zawieraj¹ce: imiê i nazwisko, rok urodzenia, adres 

               zamieszkania, przynale¿noœæ klubow¹ - kierowaæ na adres: 
 

REFERAT  SPORTU  I  REKREACJI  
PL. ¯EROMSKIEGO  5 a,  47-100 Strzelce Opolskie 

 

 

9. KATEGORIE  WIEKOWE: 
MÊ¯CZY�NI                                              KOBIETY 

 I kategoria   ukoñczone  16 - 29 lat I kategoria ukoñczone           16 - 29 lat 
 II kategoria                 30 - 39 lat II kategoria                30 - 39 lat 
 III kategoria                 40 - 49 lat III kategoria                40 - 49 lat 
 IV kategoria                 50 - 59 lat IV kategoria                50 - 59 lat 
  V kategoria                 60 - 69 lat               V kategoria                60 - 69 lat  

VI kategoria                 70 lat i starsi  VI kategoria                70 lat i starsze 
 

10. NAGRODY: 
 

- nagrody rzeczowe lub pieniê¿ne w klasyfikacji generalnej kobiet i mê¿czyzn za m-ca od I- III, 
- nagrody rzeczowe  w poszczególnych kategoriach wiekowych za m-ca I – III , 
- w klasyfikacjach generalnej i wiekowych nagrody nie dubluj¹ siê, 
- nagrody dla zawodników i zawodniczek za miejsca I – III z gminy Strzelce Opolskie w trzech 

kategoriach wiekowych: do 30 lat, 31-49 lat oraz 50 lat i starsi (decyduje sta³e zameldowanie 
na terenie Gminy Strzelce Opolskie), 

- puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego dla najlepszego zawodnika z Opolszczyzny, 
- puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dla najlepszej zawodniczki  

z gminy Strzelce Opolskie, 
- puchar Starosty Strzelec Opolskich dla najlepszego zawodnika z powiatu strzeleckiego, 
- puchar dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegu, 
- puchar dla najlepszego zawodnika zagranicznego, 
- upominki dla zawodników niepe³nosprawnych z dysfunkcj¹ ruchow¹, 
- ka¿dy zawodnik, który ukoñczy bieg otrzyma pami¹tkowy dyplom i medal, 
- po zakoñczeniu imprezy w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34 odbêdzie siê losowanie 

nagród dla zawodników bior¹cych udzia³ w biegu (przyznany numer startowy odpowiada 
numerowi losu), 

- od nagród rzeczowych, których ³¹czna wartoœæ przekroczy 760 z³ zostanie potr¹cony podatek 
dochodowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

- ka¿dy zawodnik otrzyma ciep³y posi³ek. 
 

11.                  ZASADY  FINANSOWANIA: 
- zawodnicy startuj¹ na w³asny koszt lub organizacji zg³aszaj¹cej, 
- koszty organizacyjne pokrywaj¹ organizatorzy i sponsorzy, 
- nie pobiera siê op³aty startowej i kaucji za chipy, 
 

 

12.                      UWAGI  KOÑCOWE: 
- biuro zawodów mieœciæ siê bêdzie w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34,  
- zapisy  od godz. 700 do 1020  w biurze zawodów, 
- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjêciem warunków regulaminu, 
- bieg rozegrany bêdzie bez wzglêdu na warunki atmosferyczne, 
- uczestnicy powinni byæ ubezpieczeni przez jednostki zg³aszaj¹ce lub indywidualnie, 
- bieg odbêdzie siê przy ruchu zamkniêtym, 
- organizator zapewnia opiekê lekarsk¹ od rozpoczêcia do zakoñczenia imprezy, 
- szatnie do biegu mieœciæ siê bêd¹ w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 34, 
- w przypadku sk³adania protestu nale¿y wp³aciæ organizatorowi wadium w wysokoœci - 100 z³. 
- w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora, 
- uczestnictwo w biegu oznacza wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych              

oraz u¿ycie wizerunku zawodnika, 
- osoby startuj¹ce jako niepe³nosprawni zobowi¹zani s¹ do poœwiadczenia niepe³nosprawnoœci 

odpowiednim dokumentem - legitymacja inwalidzka. 
- interpretacja regulaminu nale¿y do organizatora. 
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