
REGULAMIN 8. BIEGU NIEPODLEGŁOSCI W KIELCACH 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorami 8. Biegu Niepodległości w Kielcach są: 

1. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba  
2. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich  
3. Amatorska grupa sportowa KieleckiBiegacz.pl. 

II. CELE 

1. Upamiętnienie 97. rocznicy odzyskania niepodległości. 

2. Upowszechnianie idei biegania jako najprostszej formy ruchu.  

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

4. Promocja województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce.  

 III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 8 listopada 2015 roku w Kielcach na dwóch dystansach, 1918 

metrów oraz 10 km. 

2. Trasy Biegu w ważnych miejscach będą oznakowane.  

3. Start Biegu na wszystkich dystansach nastąpi przy wejściu do Parku Miejskiego im. 

Stanisława Staszica od ulicy Jana Pawła II.  

4. Start Biegu nastąpi o godzinie:  

o 10.30 – 1918 metrów  

o 11.11 – 10 km 

5. Meta Biegu dla wszystkich dystansów znajdować się będzie na ul. Zamkowej, przy 

dziedzińcu Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

6. Trasa biegu głównego na 10 km: 

o główna aleja spacerowa Parku Miejskiego - ul. Staszica – ul. Sienkiewicza - ul. 

Mała- ul. Piotrkowską - Rynek ( 3/4 okrążenia wokół Rynku) - ul. Duża - ul. 

Jana Pawła II - al. Legionów – ul. Mariana Sołtysiaka „Barabasza”- ul. Zygmunta 

Kwasa –ul. Wojciecha Szczepaniaka – al. Na Stadion – ul. Pakosz – ul Osobna – 

al. Legionów – ul. Majora Jurija Gagarina – ul. Spacerowa – ul Zacisze – Aleja 

sław (Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów) – przejazd rowerowy pod ul. 

Ogrodową – ścieżka rowerowa do ul. Solnej – ul . Solna- ul. Staszica – ul. 

Zamkowa - META (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej). 

7. Trasy Biegu przebiegają ulicami wybrukowanymi, asfaltowymi oraz chodnikami. Na 

czas trwania Biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.  

http://www.trzynastacy.pl/pliki/6518.pdf
http://www.trzynastacy.pl/pliki/6518.pdf


8. Niedopuszczalne jest skracanie trasy Biegu.  

9. Trasy Biegu przedstawione są na mapkach sytuacyjnych oraz portalu Endomondo. 

10. Trasa Biegu na 10 km posiada atest PZLA. 

IV. LIMIT CZASU 

1. Limit czasu Biegu wynosi 90 min.  

2. Biegacze, którzy nie ukończyli Biegu w limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy i 

zdjęcia numeru startowego.  

V. ZGŁOSZENIA 

1. Łączna liczba uczestników Biegu na 10 km jest ograniczona do 1000 osób.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania przyjmowania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia powyższej liczby uczestników Biegu.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu na 10 km jest prawidłowe wypełnienie i 

przekazanie do Organizatora Biegu zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się w formie 

elektronicznej rejestracji na stronie: www.datasport.pl do dnia 29.10.2015 r.  

4. W dniu 8 listopada (o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów) zgłoszenia 

przyjmowane będą w godz. 9.00–10.30 w Biurze zawodów. 

5. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego 

istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do 

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 

przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.  

7. Tożsamość wszystkich uczestników Biegu zostanie zweryfikowana w biurze 

zawodów.  

8. Biuro zawodów mieści się w siedzibie Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w 

Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

9. Numery startowe będą wydawane w 6 i 7 listopada w godz. 14:00-18:00 oraz w dniu 

biegu do godz. 10:45. 

VI. UCZESTNICTWO – KLASYFIKACJE 

1. Prawo uczestnictwa w VI Biegu Niepodległości mają zawodnicy zrzeszeni w klubach 

sportowych i amatorzy.  

a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.  
b) Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet: 
c) Klasyfikacje wiekowe w kategorii mężczyzn: 

http://www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=970


2. Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.  

3. Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera).  

4. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto i brutto.  

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia wypełnionego formularza, 

zgody do udziału w Biegu podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

Formularz wypełniają opiekunowie zawodników niepełnoletnich przy odbiorze 

numeru startowego w biurach zawodów.  

6. Podpisując zgłoszenie, biegacz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział 

w zajęciach przewidzianych w ramach 8.Biegu Niepodległości.  

7. Podczas weryfikacji w biurze biegu każdy uczestnik otrzyma numer startowy z 

czterema agrafkami oraz worek na odzież, a po ukończeniu Biegu pamiątkowy medal 

oraz jedną butelkę wody mineralnej.  

8. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze 

zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.  

9. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

10. W dniu Biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.  

11. Przebieralnie dla biegaczy będą przygotowane i dostępne na miejscu mety Biegu, tj. w 

Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3.  

12. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne 

do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.  

VII. NAGRODY 

1. Nagrody przewidziane są dla zawodników indywidualnych w biegu gównym:  

o za miejsce 1–3 kobiety, 

o za miejsce 1–3 mężczyźni, Nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce są medale i nagrody 

rzeczowe.  

Dodatkowo zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają puchary Wojewody 

Świętokrzyskiego.  

2. Przekazanie nagród nastąpi w dniu Biegu w Ośrodku Myśli Patriotycznej i 

Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami biegu oraz w sprawach 

organizacyjnych ze strony organizatorów jest Kierownik Biegu Tomasz Tkaczyk, 

kontakt wyłącznie mailowy na kontakt@kieleckibiegacz.pl 

2. Stanowiska wydawania pucharów, medali, nagród rzeczowych i wody będą wspólne 

dla wszystkich uczestników.  

3. Organizator zapewnia obecność karetki pogotowia podczas Biegu. 

4. Ubezpieczenie NNW leży w indywidualnej gestii uczestników Biegu.  

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z 

obecnością lub uczestnictwem w Biegu.  

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.  

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronach internetowych: 

www.kielce.uw.gov.pl, www.trzynastacy.pl, www.kieleckibiegacz.pl. 

8. Zawodnik na mecie nieposiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których winien 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy.  

10. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Kierownik Biegu w porozumieniu z 

Organizatorem.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążące i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji. 


