
                                                                                                                     

              

 REGULAMIN 

PKO MŁODZIEŻOWEGO BIEGU OLIMPIJSKIEGO IM. JERZEGO WITKOWSKIEGO 

Wrocław, 20 czerwca 2015 roku 

I. CEL 

1. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Rozbudzenie zamiłowania wśród dzieci i młodzieży do czynnego spędzenia czasu wolnego.           
3. Promocja 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i 33. PKO Wrocław Maratonu.  
4. Promocja Miasta Wrocławia. 

II. ORGANIZATOR 

1. PKO Młodzieżowy Bieg Olimpijski im. Jerzego Witkowskiego jest imprezą Miasta Wrocławia. 
2. Młodzieżowy Bieg Olimpijski im. Jerzego Witkowskiego odbędzie się podczas 3. PKO Nocnego Wrocław 

Półmaratonu w dniu 20 czerwca 2015 r. o godzinie 19.00. 
3. Organizatorem biegu jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 51-612 Wrocław, 

al. I. J. Paderewskiego 35, tel. +48 717334094, e-mail: biegolimpijski@mcs.wroc.pl. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Młodzieżowy Bieg Olimpijski im. Jerzego Witkowskiego rozpocznie się 20 czerwca 2015 r. o godzinie 
19.00 w ramach 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu na terenach przyległych do Stadionu 
Olimpijskiego al. I. J. Paderewskiego 35.  

2. Na start zawodnicy muszą zgłosić się o godzinie 18.45. 
3. Podczas trwania zawodów trasa biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego, za wyjątkiem służb 

organizatora. 
4. Trasa i dystans: 

1) START i META - biegu jest na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w miejscu Startu i Mety  
3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu; 

2) Trasa biegu: Start Biegu (Start 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu) → al. zachodnia Stadionu 
Olimpijskiego → skręt w lewo w drogę wewnętrzną pomiędzy Stadionem Olimpijskim, a Stadionem 
Lekkoatletycznym → skręt w prawo (na wysokości strzelnicy sportowej) w wał wzdłuż Odry → skręt 
w prawo w drogę wewnętrzną Stadionu Olimpijskiego (al. wschodnia Stadionu Olimpijskiego) → 
skręt w lewo na al. południową Stadionu Olimpijskiego → Meta Biegu (Meta 3. PKO Nocnego 
Wrocław Półmaratonu). 

3) Długość trasy – około 1,8 km. 
4) 60% trasy biegu posiada nawierzchnię asfaltową, 40% nawierzchnię szutrową (wały wzdłuż Odry). 

5. Organizator zapewnia przebieralnie, toalety oraz depozyt, które mieszczą się na terenie AWF Wrocław 
(Hala Wielofunkcyjna). Odzież zapakowaną do oznakowanych przez organizatora worków można będzie 
przekazać do depozytu w godzinach od 18.00 do 18.45, a odebrać po biegu nie później jak do godziny 
21.00. 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W biegu mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy reprezentują 
szkołę lub klub sportowy w kategoriach wiekowych:  
1) gimnazjum - rocznik 1999 i młodsi 
2) szkoła ponadgimnazjalna - rocznik 1996 i młodsi.  
Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie, może zostać każda osoba fizyczna  
w wieku 14 - 19 lat, która zostanie zgłoszona przez szkołę lub klub sportowy w Sekretariacie Biegu.  

2. Przystąpienie do biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika oraz przez opiekunów 
prawnych uczestnika biegu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają  
go do udziału w biegu.  

3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do Biegu w dniach od 11 maja do 18 czerwca 2015 roku  
oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie aktualnego badania lekarskiego 
dopuszczającego do udziału w biegach. W przypadku braku badań lekarskich tylko uczestnik pełnoletni 
może oświadczyć, że  nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w biegu.  

4. Zgłoszenia nadesłane inną drogą, niż drogą elektroniczną nie będą przyjmowane, a uczestnik nie będzie 
brał udziału w biegu.  

5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich rodziców 
lub ustawowego opiekuna do udziału w biegu i osobistego złożenia podpisu pod oświadczeniem  
o zdolności do udziału w biegu. 
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6. Przy dokonywaniu zapisu do biegu każdy uczestnik musi posiadać aktualny dokument tożsamości  
ze zdjęciem.  

7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu 
muszą posiadać numer startowy przypięty do przodu koszulki.  

8. W PKO Młodzieżowym Biegu Olimpijskim im. Jerzego Witkowskiego obowiązywać będzie limit 
nieprzekraczający w całości 300 zawodników po 150 osób w każdej kategorii wiekowej. 

9. Każda szkoła lub klub sportowy może wystawić drużynę składającej się maksymalnie z trzech osób  
(w skład reprezentacji mogą wchodzić chłopcy i dziewczęta). 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną w dniach od 11 maja do 18 czerwca 
2015 roku lub do wyczerpania limitu uczestników – formularz zgłoszenia na stronach: 
www.pol.wroclawmaraton.pl – zakładka PKO Młodzieżowy Bieg Olimpijski lub www.datasport.pl. 

2.  Każdy zgłoszony otrzyma numer startowy, który zostanie wpisany kolejno na listę zgłoszeń.  
3. Za sprawdzenie badań lekarskich zgłoszonych uczestników biegu odpowiedzialność ponoszą 

zgłaszający dyrektorzy szkół, nauczyciele, trenerzy, rodzice i opiekunowie prawni.   
4. Zgłoszenie udziału w PKO Młodzieżowym Biegu Olimpijskim im. Jerzego Witkowskiego jest 

potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz 
wypełnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników niezbędnych w celu realizacji 
regulaminu. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania 
oraz usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Administratorem 
danych osobowych jest organizator. 

5. Zgłoszenie do biegu wymaga również określenia się w formularzu zgłoszeniowym co do możliwości 
nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, poprzez sporządzenie, utrwalenie, przekształcenie  
i rozpowszechnianie przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w celu rozpowszechniania informacji 
o imprezie 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton i PKO Młodzieżowy Bieg Olimpijski im. Jerzego 
Witkowskiego przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w tym telewizji, radia, prasy, internetu; 
zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.  

6.  Sekretariat PKO Młodzieżowego Biegu Olimpijskiego im. Jerzego Witkowskiego znajduje się we 
Wrocławiu w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław, przy al. I. J. Paderewskiego 35, PL 51-612 Wrocław, 
tel. +48 71 733 40 94, e-mail: biegolimpijski@mcs.wroc.pl. i funkcjonuje: 
1) 19 czerwca 2015 r. w godz. 14.00 – 19.00.  
2) 20 czerwca 2015 r. w godz. 12.00 – 20.30.  
3) Sekretariat  biegu będzie prowadził weryfikację zawodników, wydawał numery startowe i koszulki 

pamiątkowe po biegu. 
4) Warunkiem pozytywnej weryfikacji zawodników, jest: 

a) zgłoszenie się do sekretariatu biegu w godzinach pracy opisanych w pkt V/6/1) i 2), do godziny 
18:30 dnia 20 czerwca 2015 r. 

b) osobiste stawiennictwo przedstawiciela szkoły lub klubu sportowego i przedłożenie podpisanych 
oświadczeń (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz listy zgłoszeniowej podpisanej przez 
dyrektora szkoły.  

c) odebranie numerów startowych przed biegiem oraz koszulek pamiątkowych po biegu. 
7. Udział w biegu jest bezpłatny.  
8. Informacje o biegu można otrzymać:  

1) osobiście w siedzibie MCS Wrocław, pok. 206 Stadion Olimpijski, PL 51- 612 Wrocław  
al. I. J. Paderewskiego 35. 

2) telefonicznie + 48 71 733 40 94, +48 571 351 027. 
3) drogą elektroniczną: e-mail: biegolimpijski@mcs.wroc.pl 

VI. KLASYFIKACJA 

1. Wśród uczestników biegu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół lub klubów sportowych,  
a zwycięzcy kategorii dziewcząt i chłopców w PKO Młodzieżowym Biegu Olimpijskim im. Jerzego 
Witkowskiego zostaną nagrodzeni w niżej wymienionych kategoriach wiekowych. 

2. Klasyfikacja indywidualna za zajęcie miejsca I – III - Puchar Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu 
Miasta Wrocławia: 
1) Dziewczęta szkoły gimnazjalne    rocznik 1999 i młodsi; 
2) Chłopcy szkoły gimnazjalne    rocznik 1999 i młodsi; 
3) Dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne   rocznik 1996 i młodsi; 
4) Chłopcy szkoły ponadgimnazjalne   rocznik 1996 i młodsi; 
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3. Klasyfikacja drużynowa za zajęcie miejsca I - Puchar Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta 
Wrocławia w kategorii: 
1) Szkoły gimnazjalne rocznik 1999 i młodsi - trzy najlepsze czasy zawodników z danej szkoły lub 

klubu sportowego, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy szkoły lub klubu sportowego  
na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).  

2) Szkoły ponadgimnazjalne rocznik 1996 i młodsi - trzy najlepsze czasy zawodników z danej szkoły, 
lub klubu sportowego, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy szkoły lub klubu sportowego 
na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).  

VII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik biegu otrzyma przed startem numer startowy, natomiast po zawodach do odbioru przez 
opiekuna w sekretariacie biegu pamiątkową koszulkę PKO Młodzieżowego Biegu Olimpijskiego im. 
Jerzego Witkowskiego W klasyfikacji indywidualnej w kategorii wiekowej 1999 i młodsi oraz 1998 i młodsi 
dziewcząt i chłopców za miejsca I – III w biegu zawodnicy otrzymają Puchar Dyrektora Departamentu 
Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. 

2. W klasyfikacji drużynowej w kategorii Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych za miejsce  
I w biegu szkoły lub kluby sportowe otrzymają Puchar Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta 
Wrocławia oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Za miejsca II – III reprezentacje  
w kategorii Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymują wyłącznie nagrody rzeczowe  
w postaci sprzętu sportowego. 

VIII. FINANSOWANIE 

1. Koszty organizacji pokrywa Gmina Wrocław. 
2. Partnerzy i instytucje wspomagające PKO Młodzieżowy Bieg Olimpijski im. Jerzego Witkowskiego.   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
2. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie biegu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,                                
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom biegu do wglądu w siedzibie organizatora oraz 
na stronie internetowej: www.pol.wroclawmaraton.pl. 

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

6. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1.  
7. Pisemne protesty przyjmuje Sekretariat Biegu na mecie do 1 godziny zegarowe w dniu przeprowadzenia 

biegu. Protest będzie rozpatrywany w terminie do 1 godziny od przyjęcia. 
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