
Regulamin "III Biegu po zdrowie Mazańcowice – Międzyrzecze Górne 2016"w Gminie Jasienica pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny.  
I. Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic 43-391 Mazańcowice 347 
tel. 606647339, mail spm@mazancowice.net, 
 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 43-385 Jasienica 1360. 
II. Cel - promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa wiejskiego. 
III. Termin: 21.05.2016 roku o godzinie 11.00 
IV. Dystans 10 km. Trasa: start na boisku Orlik Mazańcowice (adres 43-391 Mazańcowice ul. Strzelców 
Podhalańskich 162)  – meta w Międzyrzeczu Górnym ul. Spółdzielców na „Prochowni”. 
V.  Uczestnictwo: W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat – osoby, które 
nie ukończyły 18 lat powinny mieć zgodę opiekuna prawnego. 
VI. Zgłoszenia do biegu można dokonać za pośrednictwem panelu zgłoszeń elektronicznych pod adresem 
www.spm.mazancowice.net i  www.datasport.pl w terminie do 14.05.2016 roku. 
 VII. Wpisowe wynosi 30 zł i należy go dokonać przed biegiem wyłącznie za pośrednictwem płatności 
elektronicznej bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 14.05.2016 roku. 
Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpisowe w terminie od 15.05.2016 roku do 20.05.2016 roku oraz w biurze 
zawodów w dn.21.05.2016 roku wynosi 50 zł. 
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot wpisowego do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później 
niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich sprawach związanych z płatnościami prosimy o kontakt z 
firmą DATASPORT pod adresem email: platnosc@datasport.pl 
VIII. Pomiar czasu elektroniczny przy użyciu chipów w numerze startowym.  Numery startowe będą 
wydawane w biurze zawodów w Mazańcowicach przy weryfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie 
skutkował dyskwalifikacją. 
IX. Biuro zawodów zostanie zorganizowane na obiekcie „Orlik” w Mazańcowicach i będzie czynne w dniu 
biegu tj. 21 maja 2015 roku w godzinach od 08.00 do 10.30. 
X. Klasyfikacja i nagrody:  Klasyfikacja generalna Kobiet i mężczyzn za miejsce 1-3. 
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3: 
K 20, M20 ( 16 – 29 lat) 
K 30, M30 ( 30 – 39 lat) 
K 40, M40 ( 40 – 49 lat) 
K 50, M50 (50 – i powyżej) 
Klasyfikacja dla najstarszego uczestnika. 
Klasyfikacja dla najlepszych mieszkańców Gminy Jasienica za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn  ( 
weryfikacja na podstawie dowodu osobistego). 
Klasyfikacja dla  zawodników  reprezentujących służby mundurowe – obowiązuje potwierdzenie na 
podstawie  legitymacji służbowej. 
XI. Nagrody  za trzy pierwsze miejsca w kategorii generalnej osobno dla kobiet  i mężczyzn w kwotach: 
500 zł, 300 zł, 200 zł 
W klasyfikacji wiekowej nagrody rzeczowe. 
Nagroda niespodzianka dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. 
Nagrody dla najlepszych mieszkańców Gminy Jasienica za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn . 
Upominki dla 3 najlepszych zawodników reprezentujących służby mundurowe. 
XII. Bieg jest ubezpieczony na zasadach ogólnych OC organizatorów. Ubezpieczenie indywidualne na 
wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie 
biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia na trasie biegu, które wynikają z winy 
uczestnika. 
XIV. Postanowienia końcowe: Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według indywidualnych czasów 
netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 
50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani według czasu brutto liczonego 
od momentu startu. 
XV. Uwagi: Ze względu na trasę biegu, która przecina drogi powiatu bielskiego, możliwości zamknięcia 
trasy są czasowo ograniczone, ustala się limit czasu na 5 km (półmetek biegu) – 35 min, limit czasu na 
ukończenie biegu głównego wynosi 75 minut. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu w/w miejscu zostaną 
wycofani przez organizatora z trasy biegu do samochodu z napisem “koniec biegu”. 
Organizator zapewnia medale dla 300 pierwszych uczestników biegu na mecie. 
Koszulki techniczne dla pierwszych 300 uczestników, który dokonają opłaty startowej. 
 
Uwaga organizatorzy zapewniają dowóz uczestników z mety na start przed biegiem 
w godzinach: 9.00, 9.30 i 10.00  


