
REGULAMIN
XVI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

KUŹNIA RACIBORSKA 2015

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem XVI Biegu Niepodległości jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 9, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.
 
Współorganizatorzy: 
- Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej.

II. PATRONAT

1. Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - Pana Pawła Machy.

III. CELE

1. Uczczenie 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2.Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska
oraz Powiatu Raciborskiego.
3.Promocja aktywności fizycznej i aktywnego trybu życia.
4. Promocja Miasta Kuźnia Raciborska.

IV. TERMIN, MIEJSCE, HARMONOGRAM I KATEGORIE WIEKOWE

1. Bieg odbędzie się dnia 11 listopada 2015r. w Kuźni Raciborskiej.
2. Start będzie miał miejsce przy ulicy Piaskowej 28 – przed wejściem głównym do budynku ZSO.
Meta będzie znajdować się w tym samym miejscu.
3.Rozpoczęcie imprezy - godzina 12:00.Biuro zawodów czynne od godz. 11:00.
4.Start nastąpi  w godzinach:
* 12:05  – start przedszkolaków na dystansie 200 metrów
* 12:10 – start klasy  I – III (2009 – 2006) dziewczęta na dystansie 600 metrów
* 12:20 – start  klasy I – III (2009 – 2006)  chłopcy na dystansie 600 metrów
* 12:30 – start klasy  IV - VI (2005 - 2003)  dziewczęta na dystansie 1000 metrów
* 12:40 – start klasy  IV - VI (2005 - 2003) chłopcy na dystansie 1000 metrów
* 12:50 – start gimnazjum (2002 – 2000) dziewczęta na dystansie 1000 metrów
* 13:00 – start gimnazjum (2002 – 2000) chłopcy na dystansie 1000 metrów
Bieg główny:
*13:10 – start rocznik 1999 i starsi na dystansie 2700metrów
W biegu  głównym wystartują  razem zarówno  mężczyźni  jak  i  kobiety  z  poszczególnych  grup
wiekowych: 17 – 21, 21 +, 50 +  według tych kategorii jak i płci uczestnicy będą nagradzani.

V.TRASA 

1.Trasa biegu głównego ( 2700 m) przebiegać będzie ulicami: Piaskową, Krętą, Willową, Gen. 
Bema, S. Moniuszki, drogą leśną, Działkowców, Świerczewskiego. Meta – ul. Piaskowa 28.
2. Trasa biegu dla dzieci i młodzieży ( 1000 m ) od 2005 – 2000. Start – Piaskowa 28, Piaskowa, 
Słoneczna, Gen. Bema, Piaskowa, Meta – Piaskowa 28.
3. Trasa biegu dla dzieci ( 600 m ) od 2009 – 2006, Start – Piaskowa 28, Piaskowa, 
Świerczewskiego, Meta – Piaskowa 28.
4. Przedszkolaki ( 200 m) Piaskowa 28.

Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. 



VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą w dniu zawodów – 11.11.2015r. od godz. 11:00.
2.  Zgłoszenia  grupowe  będą  przyjmowane  do  09.11.15r.  w  sekretariacie  Miejskiego  Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, 47 – 420 Kuźnia Raciborska lub
pod numerem tel. 0 32  419 14 07.
Dane wymagane do zgłoszenia:
- Imię i nazwisko nauczyciela
- Imię nazwisko uczestnika
- Dane kontaktowe zgłaszającego

3. Dzieci i młodzież nieletnia zobowiązana jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej wraz ze
zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
Zgodę można pobrać w sekretariacie MOKSiR lub na stronie www.kuzniaklutury.pl
4.  Osoby  pełnoletnie  zobowiązane  są  do  podpisania  oświadczenia  o  braku  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  aktywności  fizycznej.  Niniejsze  oświadczenie  pobrać  można  ze  strony
www.kuzniakultury.pl , w sekretariacie MOKSiR lub podczas zapisów w biurze zawodów.

VII. WARUNKI UCZESTNICWA

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci, młodzież i dorośli.
2.W biegu  mogą  wziąć  udział  dzieci  przedszkolne  zdolne  do  samodzielnego  pokonania  trasy
wyznaczonej dla tej kategorii wiekowej – 200 metrów.
3. Uczestników zakwalifikowanych do biegu obowiązuje strój sportowy.

VIII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów oraz punkt wydawania numerów startowych czynny będzie w dniu 11 listopada
2015r. Od godziny 11:00, mieścić się będzie przed wejściem głównym do ZSO przy ul. Piaskowej
28 w Kuźni Raciborskiej.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Dane  osobowe  uczestników  biegów  będą  przetwarzane  w  celach  przeprowadzenia  imprez,
wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania,  wydania,  odbioru  i  rozliczenia  nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2014.1182  z  dnia  3
września  2014  roku).  Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
w biegu obejmuje także publikację imienia i  nazwiska uczestnika wraz z  rokiem urodzenia i  z
nazwą  miejscowości,  w  której  zamieszkuje  -w  każdy  sposób,  w  jaki  publikowany  lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4.  Uczestnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
nieujawnienie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

http://www.kuzniaklutury.pl/
http://www.kuzniakultury.pl/


X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będzie kolejnośc przekroczenia mety przez uczestników biegu, 
wedle decyzji Sędziego Głównego.
2.Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
kobiet oraz mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe.
3.Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
4.Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w 
terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
5. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego 
Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 
6. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
W klasyfikacji drużynowej szkół  - dyplomy oraz puchary.
7. Uroczyste wręczenie nagród nastapi w dniu Biegu ok. godziny 14:30.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 
ORGANIZATOR nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci 
lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, 
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.  kuzniakultury.pl oraz 
www.tylkokuznia.info
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby 
łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

XII. KONTAKT

Kontakt do biura zawodów 11.11.2015r. Od 11:00 – 12:00.
Kontakt w sprawach organizacyjnych 08:00 – 20:00 sekretariat/ instruktorzy MOKSiR 
032 419 14 07/ 509 986 180

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.kuzniakultury.pl

http://www.kuzniakultury.pl/
http://www.kuzniakultury.pl/

