
REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO  
„TOLERANCJA NA SPORTOWO” 

28 czerwca 2014 rok. !
I.CEL: 
1.Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności 

fizycznej, wydłużenia młodości i dbałości o zdrowie;

2.Popularyzacja biegów masowych;

3.Promocja Powiatu Oświęcimskiego;

4.Promocja Life Festivalu


II.ORGANIZATORZY I PATRONI BIEGU: 
1.Fundacja Peace Festival

2.Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

3.Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka” - patron biegu. 


III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU: 
1. Bieg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. bez względu na warunki atmosferyczne 

zgodnie z harmonogramem:

- „Bieg na rolkach” – dystans 2,5 km  – start 9:00 limit czasu 20 min;

- „Bieg główny - Tolerancja na sportowo” – dystans 10 km ( dokładny dystans to 9km 

600 metrów) – start 9:30 li-
mit czasu  
70 min;


- „Bieg live” – dystans 5 km 	 	 – start 9:30 limit czasu 60 min;

- „Bieg rodzinny” – dystans 2,5 km 	 – start 11:15 limit czasu 45 min.	 


2. Biuro zawodów - Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnoksz-
tałcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu czynne w godzin-
ach: 7:00 – 11:00.


3. Depozyt - Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu czynne w godzinach: 7:00 – 
13:00.


4. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami Osiedla Chemików z częściowym lub całkowi-
tym zamknięciem dla ruchu kołowego, 100% nawierzchnia asfaltowa. Start – Meta 
wszystkich biegów - teren Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.


5. Start biegu na 5 i 10 km wspólny.
!
IV. UCZESTNICTWO I ZASADY RYWALIZACJI: 
Do biegów zostaną dopuszczeni tylko uczestnicy, którzy:


1. Przedstawią aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub złożą pi-
semne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność oraz wyrażą zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów imprezy (dla młodzieży do lat 18 oświ-
adczenia  podpisują rodzice lub opiekunowie prawni);


2. W biegu na 10 km mogą uczestniczyć zawodnicy od lat 16-tu - decyduje data urodzin 
wg. roku kalendarzowego;


3. W biegu na rolkach i biegu na 5 km mogą uczestniczy zawodnicy od lat 12-tu - decy-
duje data urodzin wg. roku kalendarzowego;


4. W biegu rodzinnym uczestniczyć musi rodzina minimum 3 osobowa z dzieckiem do 
16 lat, warunkiem sklasyfikowania jest jednoczesne przekroczenie linii mety przez cały 
skład.




5. Uiszczą opłatę startową.

6. Zwolnieni z opłaty są uczestnicy biegu rodzinnego oraz goście zaproszeni przez Dy-

rektora Biegu.
!
7. Klasyfikacja prowadzona będzie na poszczególnych dystansach w następujących ka-

tegoriach :

!
!

BIEG NA ROLKACH 2,5 km 
	 Klasyfikacja generalna kobiet:

	 	 1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora. 


2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.

3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.


Klasyfikacja generalna mężczyzn:

	 	 1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.


2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.

3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.


BIEG RODZINNY 2,5 km 
	 Klasyfikacja generalna:

	 	 1 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.


2 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora. 

3 miejsce - upominek ufundowany przez sponsora.


BIEG 5 km 
	 Klasyfikacja generalna kobiet:

	 	 1 miejsce – nagroda pieniężna – 700 zł


2 miejsce – nagroda pieniężna – 500 zł

3 miejsce – nagroda pieniężna – 300 zł


Klasyfikacja generalna mężczyzn:

	 	 1 miejsce – nagroda pieniężna – 700 zł


2 miejsce – nagroda pieniężna – 500 zł

3 miejsce – nagroda pieniężna – 300 zł


BIEG GŁÓWNY 10 km 
	 Klasyfikacja generalna kobiet:

	 	 1 miejsce – nagroda pieniężna – 1000* zł


2 miejsce – nagroda pieniężna – 800 zł

3 miejsce – nagroda pieniężna – 500 zł


Klasyfikacja generalna mężczyzn:

	 	 1 miejsce – nagroda pieniężna – 1000* zł


2 miejsce – nagroda pieniężna – 800 zł

3 miejsce – nagroda pieniężna – 500 zł


	 Kategorie wiekowe kobiet: 

	 	 K1 – 16-19 lat

	 	 K2 – 20-29 lat

	 	 K3 – 30-39 lat


K4 – 40-49 lat

K5 – 50-59 lat

K6 - >60




Kategorie wiekowe mężczyzn:

M1 – 16-19 lat


	 	 M2 – 20-29 lat

	 	 M3 – 30-39 lat


M4 – 40-49 lat

M5 – 50-59 lat

M6 - >60


W kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 bilety na koncert Erica Claptona, który 
odbędzie się 28 czerwca na Stadionie MOSiR w Oświęcimiu. 


Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w klasyfikacji 
kategorii wiekowych.
!

* - podatek od wygranych uiszcza organizator.

!!

V. ZGŁOSZENIA: 
1. Limity startujących w poszczególnych biegach:


- „Bieg na rolkach”      - 200 zawodników,

- „Bieg główny - Tolerancja na sportowo”  - 400 zawodników,

- „Bieg live”      - 200 zawodników,

- „Bieg rodzinny”     - bez limitu, 


2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących o czym powiadomi 
w oddzielnym komunikacie jednak nie później niż do dnia 21.06.2014 r.


3. Zgłoszenie zawodnika uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku dokonania 
opłaty startowej, imienna lista dostępna będzie na stronie organizatora.


4. Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych 
dostępnych po internetowej rejestracji lub pod adresem: http://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/plac.php?zawody=1132 Płatności księgowane są automatycznie. Zabrania 
się dokonywania jakichkolwiek zmian danych w przelewie, w szczególności tytułu i 
kwoty przelewu.


5. Przyjmowanie zapisów drogą elektroniczną zostanie zakończone w dniu  25.06.2014 
lub w momencie osiągnięcia limitu startujących z zastrzeżeniem ppkt 2.


6. W przypadku nieosiągnięcia limitu startujących do dnia 25.06.2014 r. zgłoszenia będą 
przyjmowane w biurze zawodów. W razie przekroczenia limitu startujących w czasie 
przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów uczestnicy powyżej limitu nie otrzymają 
medali pamiątkowych.


7. Opłata startowa do dnia 25.06. 2014 r. wynosi: 

bieg na 10 km 	 – 30 zł. wpłata po terminie i w biurze zawodów 40 zł.

bieg na 5 km 	 – 20 zł. wpłata po terminie i w biurze zawodów 30 zł.

bieg na rolkach	 – 10 zł. wpłata po terminie i w biurze zawodów 20 zł.

bieg rodzinny 	 -   wpisowego brak


8. Czas pracy biura zawodów od godziny 07:00 do godziny 11:00.

VI. INFORMACJE: 

Informacje o biegu dostępne są na stronie: www.lifefestival.pl, www.powiat.oswiecim.pl, 
www.zadyszka.org.pl, www.datasport.pl

!

VII. FINANSOWANIE: 
1. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie


http://online.datasport.pl/zapisy/portal/plac.php?zawody=1132
http://www.lifefestival.pl
http://www.powiat.oswiecim.pl
http://www.zadyszka.org.pl
http://www.datasport.pl


2. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

3. Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie.
!

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o nie korzystanie w trakcie biegu ze 

słuchawek ( odtwarzacze MP3, przenośne radia).

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

3. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik zobowiązany jest zakończyć rywalizację i 

opuścić trasę biegu.

4. Szatnie i prysznice będą dostępne na  Hali Sportowej Powiatowego Zespołu Numer 2 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

5. Numer startowy musi być umieszczony na przodzie koszulki;

6. Zabrania się zawodnikom którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na 

trasę biegu i przebiegania przez metę. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji re-

gulaminu.

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

1. W biegach na rolkach, 5 i 10 km - medal pamiątkowy, limitowana wersja koszulki. 

2. Numer startowy;

3. Agrafki;

4. Worek na depozyt,

5. Woda na mecie i na trasie biegu głównego;
!!!

DYREKTOR BIEGU

Roman Czaja


