
REGULAMIN  

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA 

"WIENIAWA"   

KŁOBUCK 23.09.2018 r. 

1. Cel imprezy: 

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

2. Organizatorzy biegu: 

• Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne  „Wieniawa” w Kłobucku 

    Współorganizatorzy: 

          • Powiat Kłobucki 

          • Gmina Kłobuck 

          • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku 

          • Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku 

 3.  Kontat:  

e-mail: wieniawa@klobuck.net     www.wieniawa.klobuck.net 

 

 4. Termin i miejsce biegu: 

23 września 2018 r. (niedziela)   godz. 1345  w Kłobucku 

Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

5. BIEG GŁÓWNY - 8400 m 

Asfalt + kostka granitowa 3 pętle.  Start godz. 1600 

Start i meta - Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

6. Warunki uczestnictwa: 

• W biegach młodzieżowych: zapisy na podstawie dokumentu tożsamości (legitymacja 

szkolna, dowód, paszport). Decyduje rocznik a nie klasa, do której dziecko uczęszcza.  

• Dzieci i młodzież do 18 lat startują na podstawie pisemnego oświadczenia o starcie na 

własną odpowiedzialność, podpisanego w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna 

prawnego z podanym nr telefonu. Oświadczenie można także wypełnić na miejscu 

przy rejestracji 

Udział w biegu dzieci bezpłatny.  

• Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają 

ukończone 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie  

o starcie na własną odpowiedzialność; (Rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01 Dz. U.  

nr 101 poz. 1095.) W biegu głównym opłata za uczestnictwo - 10 zł./os.    

mailto:wieniawa@klobuck.net


7. Zapisy i zgłoszenia: 

 Przez stronę zapisów  http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=270 

W dniu imprezy: zapisy od godz.  1300   do godz. 1545   w biurze zawodów na Rynku im. 

Jana Pawła II w Kłobucku 

8.   Klasyfikacje 

Biegi dzieci i młodzieży. Dystanse i kategorie wiekowe:  

 

100 m - 2012 i mł.- Przedszkolaki  

200 m - 2010 - 2011 r. kl. I – II 

400 m - 2008 - 2009 r. Kl. III - IV  

8 00 m - 2006 - 2007 r. kl. V – VI 

1200 m - 2003 - 2005 r. kl. VII, VIII - Gimnazjum 

1200 m - 1999 - 2002 r. Ponadgimnazjalne 

Kategorie wiekowe (Bieg główny): 

Kobiety 16-29 

Kobiety 30-45 

Kobiety pow. 45 

Mężczyźni 16-29 

Mężczyźni 30-39 

Mężczyźni 40-49 

Mężczyźni 50-59 

Mężczyźni 60-69 

Mężczyźni pow. 70 

 9. Nagrody: 

W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych, medale i dyplomy za miejsca I – III,              

nagrody za miejsca I – III w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.                                    

Słodkie upominki dla wszystkich uczestników. 

W biegu głównym w klasyfikacji generalnej i klasyfikacjach wiekowych zostaną 

wręczone nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy biegu głównego otrzymują medale oraz 

gorący posiłek. 

9. Postanowienia końcowe: 

- Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania imprezy. 

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe. 

- Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

- Odbiór nagród, dyplomów i medali w dniu zawodów. 

Bieg odbywa się w ramach XVII Dni Długoszowskich w Kłobucku 


