
`Regulamin biegu „Bieg o Kwiat Azalii” 
 

ORGANIZATOR 

 
Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa” 

Active Team Brzóza Królewska 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

 

 

 

Termin i miejsce 
Sobota, 13 lipiec 2019 r.  

Stadion Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „UNIA” ul. Józefa Piłsudskiego 2.  

Start : 10.00 

Biuro zawodów czynne od 8.00 do 9.30 

 

Trasa i start 
 

Trasa biegu głównego na dystansie 10 km , oraz Nordic Walking na dystansie 10 km 

poprowadzona zostanie w 100 % drogami leśnymi, oznakowanymi taśmami informacyjnymi. 

Na trasie będzie jeden punkt odżywczy. W razie wystąpienia silnych upałów, będą dwa 

punkty odżywcze.  

 

Uczestnictwo 
 

Aby wziaść udział w biegu należy : 

- zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.chronotex.pl 

- wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika 

- do startu w biegu głównym i zawodach Nordic Walking dopuszczeni zostaną zawodnicy 

którzy ukończyli 16-ty rok życia i podpiszą oświadczenie, 

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,  

- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu lub zawodach Nordic Walking wiąże    

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, 

- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i 

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, 

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z 

regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania, 

-wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 

w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport 

do kontroli daty urodzenia, 

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania, 

- każdego zawodnika obowiązuje, w limit czasowy 2,5  

 



Klasyfikacja 

1. W biegu głównym generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych: 

Mężczyźni                                  Kobiety 

M20  do 29 lat (1998 i mł.)           K20 20-29 lat  (1998 i mł.) 

M30 30-39 lat  (1988-1979)          K30 30-39 lat  (1988-79) 

M40 40-49 lat  (1978-1969)          K40 40-49 lat  (1978-69) 

M50 50-59 lat  (1968-1959)          K50 50-59 lat  (1968-59) 

M60+             (do 1959)                   K60+             (do 1959) 

 

Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  

Pracownicy Grupy CIECH – kobiety i mężczyźni    

 

2. W zawodach Nordic Walking generalna kobiet i mężczyzn 

 

Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  

 

 

Nagrody  
 

Nagrody w postaci pucharów i dyplomów, oraz nagród rzeczowych. 

1. W biegu głównym 

– mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III 

– kobiety – klasyfikacja generalna – miejsca I-III 

- w kategoriach wiekowych K i M – miejsca I-III 

- Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – miejsce I 

- Pracownicy Grupy CIECH – kobiety i mężczyźni   I-III miejsca 

 

2. W zawodach Nordic Walking 

– mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III 

- kobiety – klasyfikacja generalna – miejsca I-III 

- Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – miejsce I 

 

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych. 

 

Limity uczestników: 

Limity uczestników: 

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biegu organizatorzy 

wprowadzają ograniczenia liczby uczestników: 



- biegu głównego – do 200 osób. 

- zawodów Nordic Walking – do 50 osób, 

Wpisowe 

Wpisowe do biegu głównego i zawodów Nordic Walking wynosi :  

do 31 maja - 40 zł  

1 czerwiec – 30 czerwiec – 45 zł  

1 lipiec – 13 lipiec – 50 zł 

 

Po terminie 1 lipca wpisowe wynosi 50 zł i można je uregulować przelewem bądź dniu 

imprezy w biurze zawodów. Wpłaty po 8 lipca nie gwarantują pełnego pakietu startowego. Za 

pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie 

wpisowego. Wpłaty wykonane po 10 lipca muszą być potwierdzone osobiście w biurze 

zawodów wydrukiem z banku. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną 

umieszczone na liście uczestników. Wpisowe (przelew lub przekaz pocztowy) należy 

przekazywać na konto: 

Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”  

Sarzyna 246 

37 – 310 Nowa Sarzyna 

Numer konta : 52 9430 1058 1005 4417 2000 0001 
 
Tytuł płatności: Imię i nazwisko, dystans – wpisowe do „Bieg o Kwiat Azalii” 

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaconej opłaty 

na innego zawodnika.  

 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pakiet startowy, obejmujący: 

- pamiątkowy medal,  

- opaskę na głowę z firmy Attiq 

- obsługę informatyczną mierzenia czasu 

- jeden lub dwa zaopatrzone punkty odżywcze na trasie 

- posiłek po biegu 

- udział w losowaniu nagród niespodzianek  

 

Zgłoszenia 

- zgłoszeń do biegu głównego i zawodów Nordic Walking należy dokonywać przez stronę 

http://chronotex.pl do dnia 10 lipca 2019r. 

- pytania we wszelkich sprawach dotyczących biegu można zadawać za pośrednictwem 

bieg.azalia@gmail.com lub telefonicznym : 

Barbara Łuczak-Pokój : 534041122 

Jerzy Dąbek : 508575138 

Przemysław Pączka : 789058934 

http://chronotex.pl/
mailto:bieg.azalia@gmail.com


Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało 

ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z 

tym związanych. 

  

 


