
 

Regulamin 

 
XIV MEMORIAŁU  RADNEGO JANA KONIECZNEGO 

POD PATRONATEM PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

47 Masowe Biegi o Paterę 

„Dziennika Zachodniego” i Śląskiego TKKF     

1. Organizatorzy: 

   

 Miasto Ruda Śląska 

 KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska 

 MOSiR Ruda Śląska 

 Śl. TKKF Katowice 

                        

2. Cel imprezy: 

 

 wspomnienie Radnego Jana Koniecznego oraz  uczczenie kolejnej rocznicy Jego 

urodzin 

 promocja Miasta Ruda Śląska 

 upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz Ogólnopolskiego 

Programu „Bieg  po Zdrowie”, 

       

3. Termin i miejsce: 

 

 14 kwietnia 2018 roku Ruda Śląska stadion MOSiR Ruda Śląska ul. Czarnoleśna. 

Start biegu dzieci godzina 11:00, około godziny 11:40 start biegu na dystansie 5 km.  

Biegi odbędą się  na bieżni tartanowej stadionu lekkoatletycznego. Przy zgłoszeniu 

proszę podać planowany czas, gdyż zawodnicy będą startowali  w grupach 40 osobowych 

zgodnie z przewidywanym czasem 

 

4. Uczestnictwo: 

 

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia 

i posiadający zaświadczenie lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające 

zdolność do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez 

rodziców bądź prawnych opiekunów. 

 

5. Zgłoszenia elektroniczne link: http://chronotex.pl/rejestracja/?id_zawodow=181 oraz 

w dniu zawodów w godzinach 9:00-10:30 

 

 

 



 

 

 

6. Kategorie wiekowe i dystanse: 

 kategoria dzieci  - dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i młodsi –  600 m 

 kategoria I i II - dziewczęta i chłopcy rocznik 2005 – 2008  –  600 m 

 kategoria III i IV -  dziewczęta i chłopcy rocznik 2002 - 2004 – 1200 m 

 kategoria V  -  kobiety rocznik 2001 - 1979 – 2.8 km 

 kategoria VI - kobiety rocznik 1978 i starsze – 2.8 km 

 kategoria VII  - mężczyźni rocznik 2001 - 1983 - 5 km 

 kategoria VIII -  mężczyźni rocznik 1982 - 1969 - 5 km 

 kategoria IX  - mężczyźni rocznik 1968 -1959 - 5 km 

 kategoria X  - mężczyźni rocznik 1958  i starsi – 2.8 km 

 

7. Klasyfikacja w ramach 47 Masowych Biegów o Paterę „Dziennika Zachodniego” 

i Śląskiego TKKF 

a) indywidualna: 

I miejsce - 50 pkt 

II miejsce - 43 pkt 

III miejsce - 37 pkt 

IV  miejsce  - 32 pkt 

V miejsce - 29 pkt                   

VI miejsce - 26 pkt 

VII miejsce - 24 pkt 

VIII miejsce - 23 pkt   

IX miejsce - 22 pkt 

  

 itd. malejąco w dół o 1 pkt aż do miejsca XXX                      

Każdy zawodnik zbiera punkty dla drużyny którą reprezentuje  w dniu biegu! 

b) drużynowa: sumuje się punkty indywidualne zawodników i zawodniczek danej 

drużyny z każdej kategorii  wiekowej. 

 

 

8. Nagrody: 

   

 wszyscy uczestnicy biegu na dystansach 2.8 km i 5 km otrzymają pamiątkowe 

odlewane medale 

 trzy pierwsze osoby w kategoriach wiekowych  otrzymają nagrody rzeczowe 

i dyplomy 



 w biegu dzieci medale dla 10 pierwszych uczestników na mecie w każdej kategorii 

wiekowej (wśród dziewcząt i chłopców) 

 puchary dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej 

 w klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze drużyny puchary i dyplomy 

 

9. Wpisowe:  

 

Dzieci i młodzież do rocznika 2002 bezpłatnie pozostali 20 zł płatne na 

konto: ING 81 1050 1243 1000 0090 3109 4940 Klub Rekreacyjno-

Sportowy TKKF Jastrząb ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska 

tytułem "opłata za pakiet startowy bieg 14.04.2018" w terminie do 

31.03.2018 r. Po tym terminie opłata 30 zł w biurze zawodów w dniu 

14.04.2018. 

 Członkowie TKKF opłata 5 zł, w dniu zawodów opłata 10 zł. Kluby                

i ogniska TKKF mogą dokonać opłaty zbiorowej za swoich członków 

wysyłając listę osób za które dokonano opłaty na adres: 

augustjakubik@op.pl  

Dane do rachunku za dokonane opłaty za pakiety startowe proszę 

wysyłać na adres: augustjakubik@op.pl  

 
10. Ochrona danych osobowych: 

 

 dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. 

 dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz 926. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

 przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku 

z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz 

z miejscowością, w której zamieszkuje. 

 uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte 

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 

wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie 

ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 

 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność 

 wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora. 

 osoby do lat 18 startują za zgodą rodziców lub opiekunów 

 zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne 

 organizator zapewnia szatnie i prysznice 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora   



 

12. Patronat medialny: Dziennik Zachodni, Wiadomości Rudzki   

 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego biegania 

 

Za komitet organizacyjny 

 

August Jakubik 

 

tel. 506334584 

 

 


