
REGULMIN JAGIELOŃSKIEGO BIEGU 

  „1050-lecie Chrztu Polski” 

1. CEL  

 Uświetnienie  obchodów  1050-lecia Chrztu Polski 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Dębicy 

i okolic 

 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Promocja rekreacyjnych walorów Dębicy. 

 

2.  ORGANIZATOR 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, tel. /14/ 670 

26 16, e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl 

 Parafia Św. Jadwigi Dębica 

 

3.   PARTNERZY 

 DARCO Sp. z o.o. Dębica 

 SOHO BODY SPIRIT Dębica 

 RADA RODZICÓW L.O. Dębica  

 

4.    KONTAKT 

 Dyrektor  Biegu i ds. Bezpieczeństwa – Lucjan Weselak tel. 602157460 

 Zastępca Dyrektora Biegu i ds. Bezpieczeństwa- Edyta Wilk, tel. 665227437 

 

5.    TERMIN  i MIEJSCE 

 Data:  18.06.2015 /sobota /, godz. 9.00 

 Start i meta znajduje się na ulicy Lipowej obok hali sportowej I LO w Dębicy. 
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 Biuro zawodów będzie zlokalizowane w hali sportowej I LO  w Dębicy. Biuro 

zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 7.00. 

 

6.     TRASA  BIEGU 

 Dystans:  10,5 km , trasa płaska, nawierzchnia: asfalt /100% /. 

 Przebieg trasy: start - Lipowa, Czarneckiego, Strażacka, Gawrzyłowska , Polna, 

Partyzantów, Chopina, Kościół Ducha Świętego, Rodziny Koehlich, Piaski , 

Kraszewskiego, Staszica, 1 Maja, Al. Jana Pawła II, Piłsudskiego, 3- maja, 

Parafia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Anielskiej ,  Szkolna , Słoneczna, 

Kościuszki, Księdza Jerzego Popiełuszki, Parafia Świętej Jadwigi, Cmentarna, 

Rzeszowska , Rynek, Kolejowa, Krótka, Krakowska , Jana III Sobieskiego, 

Czarnieckiego , Lipowa – meta. 

 W biegu obowiązuje limit czasowy 120 minut. Pozostawanie na trasie biegu po 

upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu. 

 

7.     KLASYFIKACJA 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w trzech kategoriach wiekowych 

1. 16 do 18 lat (kobiet i mężczyzn) 

2. 19 do 55 lat (kobiet i mężczyzn) 

3. 55+ (kobiet i mężczyzn) 

 

8.     POMIAR  CZASU 

 W biegu będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez Firmę 

TIMEKEEPER 

 Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w 

biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

 Niewłaściwe zamocowanie, chipa /numerów/ startowego może spowodować 

niesklasyfikowanie zawodnika. 

 

9.    NAGRODY I  ŚWIADCZENIA  DLA  ZAWODNIKÓW 



 Przewidywane nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych od 1 do 3 

miejsca, oraz medale od 1 do 3 miejsca. 

 Medale okolicznościowe 

 Koszulki okolicznościowe 

 Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. 

 Dla zawodników będzie przygotowane punkty z wodą. 

 Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne. 

 

10.    ZGŁOSZENIA  DO  BIEGU  I  OPŁATY 

 Zgłoszenia  przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy 

do dnia 10.06.2016 na stronie http:// www.timekeeper.pl/zawody/.  lub do 

wyczerpania limitu 300 miejsc .   

 Start w biegu jest odpłatny i wynosi 20 zł. Opłata drogą elektroniczną 

 Weryfikacja na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej do biegu 

odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 7.00 do godz. 8.30. 

 Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o 

starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w zawodach (do pobrania na stronie www.timekeeper.pl/zawody/) 

 Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać podpisane oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego o zdolności do udziału w biegu (do pobrania na stronie 

www.timekeeper.pl/zawody/) 

 

11.   UCZESTNICTWO 

 W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić  się osobiście. 

 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu w oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu wystawionym 

w biurze zawodów. 

 Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać w dniu zgłoszenia do zawodów 

pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) do udziału w biegu oraz 

poświadczenie rodzica o zdolności do udziału w imprezie (brak przeciwwskazań 

zdrowotnych). 
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 Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

 Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób 

kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z 

regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach 

relacji  z imprezy i jego promocji  na wszelkich nośnikach multimedialnych w 

internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

 

12.  PATRONAT MEDIALNY 

OBSERWATOR LOKALNY 

 

13.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

 Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu biegu na tablicy ogłoszeń biura 

zawodów oraz na stronie: www.jagiello.debica.pl. 

 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione . 

 Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej 

oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

 Ostateczna interpretacja  regulaminu należy do organizatora. 
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