
REGULAMIN 
PRZEŁAJOWE BIEGI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

ORAZ MARSZ NORDIC WALKING

„UPAMIĘTNIENIE ZMARŁYCH TRAGICZNIE OFIAR I WSZYSTKICH, 

KTÓRZY ZMAGALI SIĘ WIELKIM POŻAREM W 1992 ROKU – 30 ROCZNICA”

ORGANIZATORZY:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło

2. Klub Sportowy Rudziniec

PATRONAT HONOROWY 

Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego 

Wiesław Kucharski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec

Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki 

Józef Kruczek – Radny Rady Powiatu Gliwickiego 

PARTNERZY:

1.Nadleśnictwo Rudziniec

2. AVON

3. ZDZ Pyskowice

4. Fundacja Zacisze Grażyny

5. SAFE MED Mariusz Młyński

6. „STARTER” Pomiar Czasu 

 

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

• Upamiętnienie  zmarłych  tragicznie  ofiar  i  wszystkich,  którzy  zmagali  się  wielkim
pożarem w 1992 roku

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.



• Promocja lasów i terenów gminy Rudziniec.

• Integracja środowiska biegaczy.

TERMIN I MIEJSCE:

• Przedsięwzięcie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022 roku w Rudzińcu przy siedzibie
Nadleśnictwie ul. Leśna 7.

• Biuro zawodów od godz. 14:45 do 15:45 przy siedzibie Nadleśnictwa ul. Leśna 7.

• Start godz. 16:00  - Bieg główny na 7 km (ścieżki i dukty leśne).

• Start godz. 16:15  - Marsz nordic walking na 4 km (ścieżki i dukty leśne).

• Start godz. 17:00 – Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży (od 300m do 1000m).

ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

• Organizator wprowadza limit uczestników: 7 km - 180 osób.  

• Dla biegów towarzyszących brak limitu uczestników oraz bez opłaty startowej.

• Uczestnikiem biegu na 7km mogą być osoby, które do dnia 28 sierpnia 2022 r. ukończą
16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. nr
101 poz. 1095 z późn. zm).

• Zawodnicy  niepełnoletni  muszą  posiadać  zgodę  rodziców/prawnych  opiekunów  na
uczestnictwo  w  biegu  (podpisanie  oświadczenia  w  biurze  zawodów  przez
rodzica/opiekuna prawnego).

• Odebranie  numeru  startowego  przez  zawodnika  jest  równoznaczne  z  akceptacją
regulaminu biegu.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.

• Pomiar  czasu  prowadzony  będzie  elektronicznie  z  użyciem  chipów  i  numerów
jednorazowych. 

• Zgłoszenia  przyjmowane  są  poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  pod
linkiem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=7003

dostępnym na stronie :  www.maratonypolskie.pl, do dnia 25 sierpnia 2022 r.   

• Za zgłoszenie  uważa się  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego i  uiszczenie  opłaty
startowej.

• Zawodnicy,  którzy  nie  ukończą  biegu  są  zobowiązani  do  zgłoszenia  tego  faktu  w
miejscu pomiaru czasu tj. przy bramie START/META.



• W  czasie  trwania  biegu  uczestnicy  powinni  stosować  się  do  poleceń  osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu
Organizatora.

WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ DLA BIEGU NA 7KM i MARSZ 4KM:

• Do dnia 25 sierpnia 2022 r., wynosi: 10,00 zł na konto bankowe organizatora.

W dniu zawodów w biurze zawodów oplata startowa, wynosi: 20,00 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0385 2020

• W tytule wpłaty należy wpisać: "7 km lub 4 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia
uczestnika, miejscowość", (np. 7 km, Jan Kowalski 1977, Warszawa)

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników
biegu lub marszu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu lub
marszu.

• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

• Osoba,  której  wpływ  na  konto  w  określonym  regulaminem  terminie  nie  został
odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

• Opłaty  startowej  nie  można  przenieść  na  innego  Uczestnika  biegu,  w  przypadku
rezygnacji uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEGU NA 7KM:

Dystans 7 km:

• Prowadzona  będzie  klasyfikacja  generalna  kobiet  i  mężczyzn  oraz  w  kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni / Kobiety

"M16" 16-19 lat  "K16" 16-19 lat 

"M20" 20-29 lat  "K20" 20-29 lat 

"M30" 30-39 lat "K30" 30-39 lat 

"M40" 40-49 lat  "K40" 40-49 lat 

"M50" 50-59 lat  "K50" 50-59 lat 

"M60" 60-69 lat  "K60" 60-69 lat 

"M i K 70+ 70 lat i więcej 



KLASYFIKACJA KOŃCOWA MARSZ NA 4KM:

Prowadzona  będzie  klasyfikacja  generalna  kobiet  i  mężczyzn  oraz  w  kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni / Kobiety

"M16" 16-19 lat  "K16" 16-19 lat 

"M20" 20-29 lat  "K20" 20-29 lat 

"M30" 30-39 lat "K30" 30-39 lat 

"M40" 40-49 lat  "K40" 40-49 lat 

"M50" 50-59 lat  "K50" 50-59 lat 

"M60" 60-69 lat  "K60" 60-69 lat 

"M i K 70+ 70 lat i więcej 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEG NA 500M, 700M i 1KM:

Prowadzona będzie klasyfikacja dziewczynek i chłopców w kategoriach wiekowych:

Chłopcy / Dziewczyny

"CH7" 7-9 lat  "DZ7" 7-9 lat – 500M

"CH10" 10-12 lat  "DZ10" 10-12 lat – 700M

"CH13" 13-15 lat  "DZ13" 13-15 lat – 1KM

KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEG NA 300M (PRZEDSZKOLACY):

Prowadzona będzie klasyfikacja dziewczynek i chłopców w kategoriach wiekowych:

Chłopcy / Dziewczyny

"CH3" 3-4 lat  "DZ3" 3-4 lat 300M

"CH5" 5-6 lat  "DZ5" 5-6 lat 300M

DODATKOWE KLASYFIKACJE:

• Najlepsza  zawodniczka  i  najlepszy  zawodnik  Gminy  Rudziniec  (decyduje  stałe
zameldowanie w Gminie Rudziniec).

NAGRODY:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 7km, marsz na 4km oraz biegi na
300m, 500m, 700m i 1km):

• miejsce I – trofeum sportowe, nagroda rzeczowa

• miejsce II – trofeum sportowe, nagroda rzeczowa



• miejsce III – trofeum sportowe, nagroda rzeczowa

Dla wszystkich przedszkolaków przewiduje się medale. 

UWAGA!!!

• Zawodnicy  nagrodzeni  w klasyfikacji  generalnej  nie  będą nagradzani  w kategoriach
wiekowych.

• W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują
puchar lub statuetkę (trofeum sportowe).

• W  kategorii  najlepsza  zawodniczka  i  zawodnik  Gminy  Rudziniec,  za  miejsca  1-3
zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę (trofeum sportowe).

Postanowienia końcowe:

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Jedyną  przyczyną  odwołania,  przełożenia  terminu  Biegu  mogą  być
wprowadzone  przepisy  prawne  wprowadzające  określone  nakazy  i  zakazy
mające na celu ograniczenie pandemii korona wirusa.

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: pamiątkowy medal na mecie, wodę
niegazowaną 0,7 l oraz eko-torbę na zakupy.

• Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę
zostaną zdyskwalifikowani.

•  Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (jeśli w dniu biegu
zostaną wprowadzone takie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego).

•  Z uwagi na szczególne środki ostrożności Organizator nie przewiduje udostępnienia
szatni dla Uczestników oraz osób towarzyszących.

• Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na
własną odpowiedzialność.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

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

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Regina Wieczorek tel: 603 415 143, e-mail: rwgok@wp.pl,   chechlo2013@wp.pl     

Piotr Orian   tel: 604 589 483, e-mail:  orian.show@interia.pl 

mailto:chechlo2013@wp.pl

