
 

 

Regulamin 

III Strażackiego  Biegu o puchar Burmistrza M. i G. 

Niepołomice 

 

1. Organizator biegu:  

 - OSP Wola Batorska 

2. Partner tytularny: 

 - Burmistrz M. i G. Niepołomice 

3.  Cele imprezy: 

 - popularyzacja biegania( jako najprostsza forma aktywności fizycznej), 

 - promocja jednostki OSP Wola Batorska, 

 - promocja miejscowości Wola Batorska, 

 - promocja Gminy Niepołomice. 

4. Termin i miejsce biegu: 

 - bieg odbędzie się w niedzielę dnia 02.07.2017 r. w Woli Batorskiej, 

- bieg na dystansie 10 km, poprowadzi drogami asfaltowymi, 

- start i meta biegu obok remizy OSP Wola Batorska, 

- biuro zawodów, szatnie, depozyt, punkt regeneracyjny znajdować się 

będzie na terenie OSP Wola Batorska. 

 

 



5. Program Biegu: 

 - biuro zawodów czynne w dniu 02.07.2017 w godz. 8:30 – 10:00, 

 - start biegu 10:00, 

 - depozyt czynny w godz. 8:30 – 12:00 

 - rozpoczęcie ceremonii dekoracji zwycięzców ok. godz. 12:00. 

6. Warunki uczestnictwa w biegu: 

- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz podpiszą 

oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, 

oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na 

uczestnictwo w biegu, 

- warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie swojego udziału, 

wniesienie opłaty startowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu 

biegu. 

7. Zapisy oraz opłata z start w biegu: 

- obowiązuje zgłoszenie drogą mailową pod adresem  

zapisy@ospwolabatorska.pl  

- ostateczny termin zapisów ustala się na 26.06.2017, 

- warunkiem poduszczenia zawodnika do biegu jest uiszczenie opłaty 

startowej w kwocie 20 zł w biurze zawodów w dniu biegu, 

- opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 

8. Świadczenia organizatora: 

- zabezpieczona i oznakowana trasa biegu, 

- bezzwrotny numer startowy, 

- pamiątkowy medal po ukończeniu biegu, 

- opiekę medyczną podczas trwania biegu, 

-  wodę na trasie i mecie biegu, 
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- możliwość  skorzystania z szatni i depozytu, 

-  posiłek regeneracyjny na mecie biegu. 

9. Nagrody: 

- dla najszybszych biegaczy przewidziane są puchary ufundowane przez 

Burmistrza M. i G. Niepołomice, 

- nagrody przyznawane będą w klasyfikacji OPEN, 

- przewidywana jest nagroda dla najszybszego strażaka na trasie 

biegu(pod uwagę brani będą wyłącznie zawodnicy którzy przy dokonaniu 

wpłaty okażą WAŻNĄ legitymacje strażacką). 

10.  Postanowienia końcowe: 

 - bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych, 

- zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z 

przodu, w widocznym miejscu, 

- organizator przewiduje umieszczenie na trasie punktów z wodą do picia, 

- limit czasu wynosi 1h 30 min, 

- trasa nie posiada atestu PZLA, 

- uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się na własny koszt, 

- wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, 

- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

 

 

Prezes OSP Wola Batorska 

Tomasz Tomala 


