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Regulamin 

Bieg uliczny na 10 km o Puchar Wójta Jeleśni 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy Bieg uliczny na 10 km o Puchar Wójta Jeleśni jest Gmina w Jeleśni. 
Kontakt: Agata Madejska info.jelesnia@jelesnia.pl, tel.: 33 8630700. 

II. CEL 

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia, propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu 
wyczynowego i amatorskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 Biuro zawodów mieści się przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w eleśni (ul. Strażacka) 
i jest czynne od godz. 8:30 do 9:30.  
Start Biegu na 10 km nastąpi w dniu 2.07.2022 o godz. 10:00 na placu przed budynkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleśni (ul. Strażacka). 

Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 15 min. przed planowanym startem. 

Meta w tym samym miejscu co start. 

Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.jelesnia.pl , najpóźniej 
14 dni przed Biegiem, na trasie w okolicy 5 km będzie usytuowany punkt z wodą. 

 Zakończenie zawodów odbędzie się obok Urzędu Gminy w Jeleśni (ul Plebańska) około 1/2 godz. po 

zakończeniu biegu. IV. 

II. LIMIT CZASU 

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od momentu startu. 

Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do 
przerwania biegu i zejścia z trasy. 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

W Biegu na dystansie 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie. 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 
dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się 
w dniu zawodów. Rejestrację internetową oraz opłaty on-line odbywać się będzie poprzez 
stronę www.race-timing.pl. 

Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Zgłoszenia internetowe i możliwości dokonania opłaty on-line zostaną zablokowane 
1.07.2022 o godz. 20:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze 
Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc. 

W biegu obowiązuje limit 150 zawodników (którzy dokonali opłaty), przy czym o nadaniu 
numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. 

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed 
zawodami w godz. 8:30 do 9:30. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe 
zawierające między innymi numer startowy. 

mailto:info.jelesnia@jelesnia.pl
http://www.jelesnia.pl/
http://www.race-timing.pl./
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Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze 
Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego 
oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. 

VI. KLASYFIKACJA 

- generalna kobiet i mężczyzn 

- kategorie wiekowe: 

Mężczyźni: 

 18–29 lat (rocznik: 1993-2004) 

 30–39 lat (rocznik: 1983-1992) 

 40–49 lat (rocznik: 1973-1982) 

 50–59 lat (rocznik: 1963-1972) 

 60 lat i więcej (rocznik: 1962 i wcześniej) 

Kobiety: 

 18–29 lat (rocznik: 1993-2004) 

 30–39 lat (rocznik: 1983-1992) 

 40–49 lat (rocznik: 1973-1982) 

 50 lat i więcej (rocznik: 1972 i wcześniej) 

VII. OPŁATY 

Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi 10 zł, płatna on-line ze 
strony rejestracji na zawody. Opłata nie podlega zwrotowi. 

VIII. NAGRODY 

Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie 
pamiątkowy medal. 

IX. OŚWIADCZENIA 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu, 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia 
o dobrym stanie zdrowia. 

Podpisując oświadczenie o znajomości regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie 
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający 
w imieniu organizatora. 

Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody 
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą 
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie 
oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres 
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 

Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 
ostateczne i nieodwołalne. 
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Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego 
modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu. 

Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się 
wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, 
w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności 
zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną 
zdyskwalifikowani. 

 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia 
z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć lub filmowania, używania imion i nazwisk, 
wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem 
w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie 
lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem 
do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca 

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 
Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. W sprawach nieujętych 
Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 


