
       

   

 

 

 

 

 

Regulamin 

V Powiatowego Biegu Niepodległości 

I. Cel biegu: 

 Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu 

oraz wypoczynku. 

 Aktywne uczczenie 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

II. Organizator biegu: 

Organizatorem biegu jest Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” oraz  

ZHP Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek 

Jednostki wspierające: 

Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas 

Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga 

Burmistrz Gminy Włoszczowa – Grzegorz Dziubek 

Dom Kultury we Włoszczowie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 

Fundacja Jesteśmy Blisko 

MARCOPOLO Marek Piątkowski 

LOMBARD Łukasz Huć 

Księgarnia „Magia Książki” Agnieszka Szymczyk 

PRESSPRINT Piotr Góral 

Elektrokom Jacek Kusa 

INST-BUD Marek Nowak 

Hurtownia „Anna” Marian Olczyk 

TRANS-BUS Cezary Piech 

Zakład Piekarniczy Józef Ochocki 

 

III. Forma biegu i termin: 

 Bieg jest ogólnodostępny. Bieg zostanie przeprowadzany w terenie leśnym w Belinie 

k/Włoszczowy, w formie pętli, na dystansie ok. 10 000 m z limitem startu do 100 

zawodników. Trasa biegu jest dostępna w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 

 Bieg zostanie przeprowadzony  w następujących kategoriach: 

 Kategoria I - Mężczyźni – 16-letni i starsi, 

 Kategoria II - Kobiety – 16-letnie i starsze, 

 Bieg przeprowadzony zostanie w dniu 11 listopada 2016 r. niezależnie od warunków 

atmosferycznych. 

 Udział w biegu jest nieodpłatny. 

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia: 

1. W biegu głównym może uczestniczyć każdy dorosły który: 

a. do dnia 7 listopada 2016 r. – zarejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego 

na stornie internetowej: http://www.sportstiming.pl/fz_5_bieg_niepodleglosci_wloszczowa/, 

http://www.sportstiming.pl/fz_5_bieg_niepodleglosci_wloszczowa/


       

   

a w dniu biegu w godzinach 11.00-12.30 w biurze organizacyjnym biegu dokona podpisu na 

liście obecności. 

b. potwierdzi w dniu biegu dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym poprzez 

okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w biurze 

zawodów zlokalizowanego obok startu  w godzinach od  11.00-12.30. 

 

2. W biegu głównym może uczestniczyć też niepełnoletnia młodzież, jeśli: 

a. do dnia 7 listopada 2016 r. - zarejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego 

na stornie internetowej: http://www.sportstiming.pl/fz_5_bieg_niepodleglosci_wloszczowa/, 

a w dniu zawodów zgłosi się z podpisaną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a w dniu 

biegu w godzinach 11.00-12.30 w biurze organizacyjnym biegu i dokona podpisu na liście 

obecności 

b. w dniu biegu dostarczy, w godzinach 11.00-12.30 do Biura Organizacyjnego wypełnione i 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumenty zgłoszeniowe oraz dokona 

podpisu na liście obecności  

c. ukończyła 16 lat do dnia zawodów i w dniu biegu potwierdzi dane osobowe zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

 

 

3. Dokumentami zgłoszeniowymi są: oświadczenie o stanie zdrowia, umożliwiającym start w 

biegu oraz o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, a także o wyrażeniu zgodę na 

przetwarzaniu danych osobowych do celów związanych z organizacją biegu oraz jego 

promocją, w tym zamieszczenie tych danych w środkach masowego przekazu oraz o 

wyrażaniu zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii – powyższe 

oświadczenie w przypadku osób niepełnoletnich  może podpisać jedynie rodzic uczestnika lub 

jego opiekun prawny. 

 

4. Wszystkie oświadczenia będą wydawane w dniu zawodów wraz z numerami startowymi. 

5. Pozostałe druki zgłoszeń, oświadczeń oraz komunikaty związane z biegiem udostępnione będą 

na stronach organizatora:  

www.lgd-region-wloszczowa.pl, 

https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaRegionWloszczowski 

 

V. Przebieg imprezy: 

1. Bieg główny kobiet i mężczyzn (ze startu wspólnego): 

11
00

 – 12
30

  – rejestracja i kwalifikacja zawodników, wydawanie numerów startowych       

                        przez Biuro organizacyjne biegu w miejscu rozpoczęcia biegu 

12
30

 – 13
00

 – rozgrzewka, przygotowanie do startu, 

13
00

 – 15
00

 – pokonywanie trasy biegu 

15
00 

 - 15
30  _   

zakończenie biegu, wręczenie nagród  

VI. Biuro zawodów: 

1. Biuro organizacyjne biegu będzie czynne w dniu 11 listopada 2016 r. od godz. 11
00

 w 

miejscowości Belina k/Włoszczowy, w miejscu startu biegu. 

 

VII. Nagrody: 

 Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla trzech kobiet i trzech mężczyzn, którzy jako 

pierwsi pokonają trasę biegu. 

http://www.sportstiming.pl/fz_5_bieg_niepodleglosci_wloszczowa/


       

   

 

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie trwania zawodów: 

 zakręty i odcięcia bocznych dróg oznakowane będą biało - czerwoną taśmą, 

 na trasie biegu będą znajdować się 4 punkty techniczne, 

 w każdym punkcie technicznym będą znajdować się przedstawiciele organizatora, którzy 

przyjmować będą informacje o konieczności wezwania pomocy medycznej, 

  na trasie biegu przy mijaniu obowiązuje ruch prawostronny, 

 w przypadku przerwania przez uczestnika biegu, uczestnik jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie osobiście lub telefonicznie Biuro organizacyjne biegu lub osoby 

przebywające w punktach technicznych (numer kontaktowy będzie dostępny w Biurze 

organizacyjnym w dniu biegu) 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

 Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie i startuje na własną odpowiedzialność. 

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu. 

 Adres organizatora:  

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa 

 

 Interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych należy do organizatorów i komisji 

sędziowskiej. 

 

Osoba do kontaktu: Justyna Otfinowska, Agnieszka Bukowska – 41 394 14 05 wew.21 

   

 

 

Organizatorzy 

 


