
                                                       

Zadanie jest współfinansowanie ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014-2020 

 

 

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO 

DZIESIĄTKA w DZIESIĄTCE 

Kęty 30 września 2018 r. 

 

I. CELE IMPREZY: 
1. Uczczenie najważniejszych dat w historii Powiatu Oświęcimskiego poprze4z 

organizację Biegu Niepodległościowego. 

2. Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie 

sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie. 

3. Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

II. ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i Powiatowym Zespołem Nr 10 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 

 

 

 

III.   TERMIN I MIEJSCE: 

1. Biegi odbędą się dnia 30 września 2018 r. (niedziela). 

2. Start i meta: Kęty – przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im.  Mikołaja Kopernika, ul. Żwirki i Wigury 27A 

3. Start zgodnie z następującym harmonogramem: 

Bieg rodzinny na 1,1 km -  start o godz. 10.00. 

Bieg na 5 km – start o godz. 11:00.  Limit czasu  -  60 minut. 

Bieg na 10 km – start o godz. 11:00. Limit czasu – 100 minut. 

4. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to 

odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego 

oraz kodeksu cywilnego. 
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5. BIURO ZAWODÓW: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27A.  

Biuro będzie czynne:  

 - w dniu 29.09.2018 r. (sobota) od godziny 16.00 do 20.00 

- w dniu biegu 30.09.2018 r. (niedziela) od godziny 7.00-11.00 

               UWAGA! W przypadku wyczerpania limitu zapisów – Biuro 
zawodów czynne będzie jedynie celem wydawania świadczeń zarejestrowanym 
wcześniej zawodnikom. 

 

6. DEPOZYT: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. 

Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27A. Depozyt czynny w dniu 

biegu tj. 30.09.2018 r. w godzinach od 9.00-13.00 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

depozycie. 

Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru 

startowego. 

7. TRASA BIEGU na 5 km i 10 km: prowadzić będzie ulicami Osiedla 

Wyszyńskiego, ul. 3-go Maja, ul. Spacerową, ul. Legionów, ul. Wyspiańskiego, 

ul. Żwirki i Wigury. Trasa Biegu to 5 km pętla. W przypadku biegu na 10 km – 

trasą biegu jest pokonanie dwóch pętli po 5 km każda.  

8. TRASA BIEGU RODZINNEGO: prowadzić będzie ulicą Żwirki i Wigury oraz 

ulicą Wyspiańskiego. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Impreza ma charakter otwarty. 

2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego badania 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie 

własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w 

zawodach i starcie na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów imprezy (dla młodzieży do lat 18 

oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni). Oświadczenie 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. W biegu na 5 km i na 10 km mogą uczestniczyć zawodnicy od lat 16 – 

decyduje data urodzenia wg roku kalendarzowego. 

4. W biegu rodzinnym uczestniczyć musi minimum rodzic z dzieckiem do 15 roku 

życia, warunkiem sklasyfikowania jest jednoczesne przekroczenie linii mety 

przez cały skład.  
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5. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i 

przedstawicieli sponsorów. 

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu musza być zweryfikowani w Biurze 

zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla 

wieku poniżej 18 lat) w celu kontroli daty urodzenia. 

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

 

V. KATEGORIE I DYSTANSE: 
 

Bieg rodzinny 1,1 km    

    Klasyfikacja generalna: 

  1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora. 

                       2 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora. 

                       3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora. 

Bieg na 5 km 

    Klasyfikacja generalna kobiet: 

  1 miejsce – nagroda o wartości 400 zł. 

                      2 miejsce – nagroda o wartości 200 zł. 

                      3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł. 

   Klasyfikacja generalna mężczyzn: 

  1 miejsce – nagroda o wartości 400 zł. 

                      2 miejsce – nagroda o wartości 200 zł. 

                      3 miejsce – nagroda o wartości 100 zł. 

Bieg na 10 km 

Klasyfikacja generalna kobiet: 

  1 miejsce – nagroda o wartości 600 zł. 

                      2 miejsce – nagroda   o wartości 400 zł. 
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                      3 miejsce – nagroda   o wartości 200 zł. 

   Klasyfikacja generalna mężczyzn: 

  1 miejsce – nagroda o wartości 600 zł. 

                      2 miejsce – nagroda o wartości 400 zł. 

                      3 miejsce – nagroda o wartości 200 zł. 

    

      Kategorie wiekowe kobiet: 

  K1 –  16-19 lat 

K2 –  20-29 lat 

  K3 –  30-39 lat 

                     K4 – 40-49 lat 

                     K5 – 50-59 lat                                                                                                                  

                     K6 - >60 

     Kategorie wiekowe mężczyzn: 

                     M1 – 16-19 lat 

  M2 – 20-29 lat 

  M3 – 30-39 lat 

                     M4 – 40-49 lat 

                     M5 – 50-59 lat 

                     M6 - >60 

Klasyfikacja dodatkowa: 

- Najszybszy mieszkaniec Gminy Kęty K i M za miejsca 1-3 

- Najstarszy mieszkaniec Gminy Kęty 

W kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 organizator przewidział wręczenie 

pamiątkowych dyplomów. 
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Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w klasyfikacji 

kategorii wiekowych. 

* -  podatek od wygranych uiszcza organizator. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Limity startujących w poszczególnych biegach: 

- „Bieg rodzinny”     - 100 zawodników 

- „Bieg na 5 km”      - 250 zawodników 

- „Bieg na 10 km”           - 250 zawodników 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących, o czym 

powiadomi w oddzielnym komunikacie jednak nie później niż do dnia 10.09.2018 r. 

3. Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane poprzez formularz ze 

strony……………………………………………………………… Przyjmowanie zapisów 

drogą elektroniczną zostanie zakończone w dniu 20.09.2018 lub w momencie 

osiągnięcia limitu startujących z zastrzeżeniem ppkt 2. 

4. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących do dnia 20.09.2016r. zgłoszenia 

będą przyjmowane w biurze zawodów. W razie przekroczenia limitu startujących w 

czasie przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów uczestnicy powyżej limitu nie 

otrzymają medali pamiątkowych/ koszulek pamiątkowych.  

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

1. W biegach: rodzinnym, na 5 km i na 10 km - medal pamiątkowy. 

2. Koszulka okolicznościowa 

3. Numer startowy. 

4. Napój izotoniczny. 

5. Baton energetyczny. 

6. Woda na mecie i na trasie biegu 

7. Inne w zależności od pozyskanych sponsorów. 
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VIII. FINASOWANIE: 

1. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie. Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie. 

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE:           

1. Informacje o biegu dostępne są na stronie: www.10w10.pl 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy. 

3. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik zobowiązany jest zakończyć rywalizację i 

opuścić trasę biegu. 

4. Zabrania się zawodnikom, którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na 

trasę biegu i przebiegania przez metę. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 

6. W wyjątkowych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do 

niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach, biorąc pod uwagę zasady 

współżycia społecznego i charakter zawodów. 

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

 

 

 

                                                                                                                             

DYREKTOR BIEGU 

          Marcin Magiera 

         

                                                                                                                                    


