
   

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO 
„XVIII  Biegu pod hasłem Biegaj  z nami Głogówek 2018” 

 
 
 

I. CELE IMPREZY 

 
1. Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 

2. Promocja miasta i gminy Głogówek 

3. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i 

dorosłych, 

 
II. ORGANIZATOR                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
1. Gmina Głogówek – Urząd Miejski w Głogówku 

 
III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA 

 
1. Biegi odbędą się dnia 23.06.2018 r. (sobota) . 

2. Start i meta: Stadion Miejski ul. Damrota 12, 48-250 Głogówek 

3. Biuro  zawodów:   Stadion Miejski ul. Damrota 12, 48-250 Głogówek  

4. Dzieci i młodzież  - wg kategorii wiekowej trasą wokół stadionu 

5. Dystans – 10 000 m drogą o nawierzchni asfaltowej  

 
IV.  KATEGORIE WIEKOWE  

 
1. ROCZNIK 2013 i młodsi -  100 m 
2. ROCZNIK 2011 - 2012 – 200 m 
3. ROCZNIK 2010 -2009 -200 M 
4. ROCZNIK 2008 -2007 -400 M 
5. ROCZNIK 2006-2005 –dziewczęta – 600, chłopcy - 800 m 
6. ROCZNIK 2004-2002 – dziewczęta – 800 m, chłopcy - 1000 m 
7. BIEG GŁÓWNY NA 10 000 m 

 
 

V. PROGRAM ZAWODÓW 

 
8.30 - 9 .30 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, 

wydawanie pakietów startowych. 

    10.00 – rozpoczęcie biegów od kategorii wiekowej najmłodszej 1 
11.30 – bieg główny – „GŁOGÓWECKA Dycha” 

 



 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Impreza ma charakter  otwarty. 

2. Uczestników  biegu obowiązuje  niniejszy regulamin. 

3. Uczestnicy biegów towarzyszących startują za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Warunkiem udziału w biegu głównym jest przedstawienie aktualnego 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub 

złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 

w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własna 

odpowiedzialność. 

5. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. 

Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 

poz. 1095). 

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ 

zostaną zdyskwalifikowani, 

7. Podczas zawodów zawodnicy biegu głównego musza posiadać numery 

startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej. 

8. Zabrania się brania udziału w zawodach osobom pod wpływem niedozwolonych 

środków oraz alkoholu. 

9. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna dla dzieci 

i młodzieży do 18 r.ż.”)  w celu kontroli daty urodzenia. 

10. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 

celów weryfikacji, umieszczeniu w komunikacie końcowym. 

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

zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

12. Pobranie  numeru startowego do biegu głównego  jest równoznaczne   z  
akceptacją regulaminu biegu. 

 
 

VII. ZGŁOSZENIA STARTOWA I PAKIET STARTOWY 
 
 

1. Zgłoszenia do biegów towarzyszących będą przyjmowane za pośrednictwem 

dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Głogówek do dnia 25 maja br. 

oraz za pomocą formularza zgłoszeniowego dla dzieci i młodzieży spoza Gminy 

Głogówek  do dnia 11.06.2018 r. 

2. Zgłoszenia do biegu na 10 000 m będą przyjmowane poprzez formularz ze 

strony do dnia 18.06.2018r.  

3. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego. 

4. Lista startowa do biegu głównego zostanie zamknięta po zapisaniu pierwszych 

100 zawodników. W dniu zawodów w przypadku niepełnej listy startowej 

zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 10.30. 

5. Każdy uczestnik biegu głównego na 10 000 m ma zapewniony: 



• numer startowy, 

• koszulkę 

• medal na mecie po ukończeniu biegu  

• wodę 

• posiłek regeneracyjny po  biegu, 

• opiekę medyczną, 

•  inne w zależności od pozyskanych sponsorów 

 

6. Każdy uczestnik biegu towarzyszącego ma zapewniony: 

• medal  po ukończeniu biegu  

• koszulkę 

• wodę 

• posiłek regeneracyjny po  biegu, 

• opiekę medyczną, 

•  inne w zależności od pozyskanych sponsorów 

 
VIII. SZATNIE, DEPOZYT 

 
1. Szatnie  i depozyt znajdują się w budynku Stadionu Miejskiego ul. Damrota 12  

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione  w  depozycie  organizator  nie  odpowiada 

3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru 

startowego.



 
IX. KATEGORIE 

 
 BIEG GŁÓWNY – 10 000 m 

 

✓ Kategoria OPEN – mężczyzn 

✓ Kategoria OPEN – kobiet 

 

• Kategoria Najlepszy Mieszkaniec Gminy Głogówek  

 

• Kategoria Najlepsza Mieszkanka Gminy Głogówek 
 

X. NAGRODY 
 
W biegu głównym puchary i nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn OPEN za 

miejsca I-III. 
W biegu głównym puchary w kategorii „Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy 

Głogówek” za I miejsce 
 
 



 

XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

2. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną, 

3. Organizator zapewnia napoje na trasie i na mecie oraz posiłek regeneracyjny, 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

5. Zawodnicy startują na własny koszt 

6. Koszty organizacyjne pokrywa organizator, 

7. Nie pobiera się opłaty startowej  

8. W kategorii najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Głogówek – stałe 

zameldowanie  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, 

uszkodzone lub zniszczone, 

10. Organizator Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające 

regulaminu i ładu sportowego, 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 

12. W sprawach  nie ujętych  w  regulaminie ostateczną decyzję  podejmuje 
organizator, 

13. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej  www..glogowek.pl 

 
XII. Kontakt 

 

1. Urząd Miejski w Głogówku – Tomasz Mazur – 774069921 


