
 

Regulamin  

 X   JUBILEUSZOWY   

 BIEG   ŚWIETOJAŃSKI  O   PUCHAR   BURMISTRZA   MIĘDZYCHODU 
 

I. Cel: 

1. Popularyzacja biegów masowych. 

2. Promocja Miasta i Gminy Międzychód. 
 

II. Organizatorzy: 

1.  Burmistrz Międzychodu. 

2. Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. Międzychód. 
 

III. Termin i miejsce:   

1.   28 czerwca  2014  ( sobota )  godz. 11:00.  Start i Meta na Stadionie Miejskim. 

2.   Biuro zawodów  –  Stadion Miejski w Międzychodzie ul. Langowicza 6 
 

IV. Trasa biegu: 

1. Wokół Jeziora Miejskiego i Stadionu  ( trasa płaska: bieżnia,  piasek,  kostka chodnikowa ). 

2. Na trasie znajduje się 2 punkty  z napojami. 
 

V. Program zawodów: 

-  godz.   9:00 -   wydawanie numerów startowych do wszystkich biegów.  

-  godz. 10:45 -  uroczyste otwarcie imprezy ( Stadion). 

-  godz. 11:00 -  start  do biegu dla młodzieży do 16 lat i  biegu głównego.    

-  godz. 12:30 – 15:00 – ceremonia wydania pucharów, medali, nagród  za poszczególne biegi. 
 

 VI. Dystanse biegowe: 

  1.  Bieg dla młodzieży  -  dystans  3.500 m.  ( 1 okrążenie wokół Jeziora Miejskiego + Stadion ) 

       kategorie:  dziewczynki i chłopcy do 16 lat   

  2.  Bieg główny  - dystans  10.000 m.  ( 3 okrążenia wokół Jeziora Miejskiego + Stadion )  

       kategorie:  kobiety i mężczyźni  
        
VII. Klasyfikacja: 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych w biegu głównym: 

       KOBIETY                             MĘŻCZYŹNI 

       K 17 ( 17-29 )                        M 17 ( 17-29 )  

       K 30 ( 30-49 )                        M 30 ( 30-39 )              

       K 50 ( 50 i więcej )               M 40 ( 40-49 ) 

                                                      M 50 ( 50-59 ) 

                                                      M 60 ( 60-69 ) 

                                                      M 70 ( 70 i więcej ) 

VIII. Pomiar czasu: 

1. W X Jubileuszowym Biegu Świętojańskim elektroniczny pomiar czasu i ustalenia kolejności  

    będzie dokonywać firma PULSAR SPORT za pomocą systemu chipów. 

2. Posiadanie numeru startowego oraz chipu jest warunkiem wystartowania w biegach i 

    sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

3. Niewłaściwe zamocowanie chipu może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 
 

IX. Nagrody: 

1. Bieg dla młodzieży do 16 lat : 

- za I miejsce w kat. dz. i chł. – puchary i nagrody,  za miejsca II -VI – indywidualne medale 

- wszyscy  uczestnicy biegu otrzymają medale, koszulki 

2. Bieg główny: 

-  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn  za miejsca I - III – puchary i nagrody rzeczowe 

-  w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I - III  - puchary 

-  wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale, koszulki 

3. Zawodnicy, którzy zdobędą  puchary w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani  

    w kategoriach wiekowych. 

4. Dodatkowo nagrody dla  najlepszych zawodniczek i zawodników miejscowych. 
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X. Zgłoszenia do biegów: 

1.   Regulamin i zgłoszenia elektroniczne do biegu młodzieży do lat 16 i biegu głównego 

      do dnia 25. 06. 2014 na stronach: 
 

www.mostir-miedzychod.pl  i  www.miedzychod.pl 

link http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=533  od  17.03.2014 

2. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego w biegu głównym  nastąpi po zaksięgowaniu 

     opłaty startowej na koncie organizatora. 

3. Organizator dopuszcza dodatkowe zgłoszenia do biegów i wpłacenie opłaty startowej tylko 

     w dniu zawodów na Stadionie Miejskim od godz. 9:00 do godz. 10:30 w biurze zawodów. 
 

XI. Sprawy finansowe: 

1. Młodzież w biegu do lat 16 – zwolniona z opłaty startowej.  

2. Opłata w biegu głównym wynosi: 

    - 30 zł. dla osób, które dokonały  elektronicznego zgłoszenia w w/w terminie, 

    - 40 zł. dla osób, które dokonały zgłoszenia w dniu zawodów. 

3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje: pamiątkowy medal, 

    koszulkę, ciepły posiłek, napoje.  Zapewniamy odpłatny bufet dla pozostałych uczestników 

    biegów i osób towarzyszących.  

4. Sposoby dokonywania opłaty startowej: 

a/ przelew na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji  sp. z o.o. 

   ul. Dworcowa 22,  64 - 400 Międzychód,  nr 71 9082 0005 0392 1687 2000 0010,  

    po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego, 

b/ osobista wpłata w biurze zawodów w dniu 28 czerwca 2014 w godz. 9,00 – 10,30. 

5. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata 

     startowa dotyczy. 

6. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

7. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 28 czerwca 2014  

    w godz. 9,00 – 10,30. 

8. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej. 
  
XII. Uczestnictwo: 

1. Każdy uczestnik biegów obowiązkowo wypełnia zgłoszenie uczestnictwa  w biegu w którym 

 składa  pisemne oświadczenie o własnej odpowiedzialności za udział w biegach. Uczestnik, który 

 w dniu 28.06.2014  nie ukończonych  lat 18 przedstawia  zgodę rodzica na udział w biegu. 

2. W celu weryfikacji każdy uczestnik musi zgłosić się osobiście. 

3. Każdy zawodnik  musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

    weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegów i zobowiązany jest 

    do jego przestrzegania. 

5. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

XIII. Postanowienia końcowe : 

1. Wyniki biegu dostępne będą: 

     a/ dla tych, którzy podadzą na arkuszy zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - SMS  

         z wynikiem po zakończeniu biegu, 

     b/ dla wszystkich po zakończeniu imprezy u Organizatora i na stronie www.pulsarsport.pl 

2. Podczas biegu organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

5. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów wspólnie z organizatorami. 

6. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów biegów. 

                  

                                                                               Z A P R A S Z A M Y - ORGANIZATORZY  

http://www.mostir-miedzychod.pl/
http://www.miedzychod.pl/
http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=533

