
R E G U L A M I N

Albertyński Bieg Szlakiem PapieskimAlbertyński Bieg Szlakiem Papieskim
bieg uliczny na dystansie 21 km i 296 m
Sosnowiec, 15 października 2017 roku 

I. ORGANIZATORZYI. ORGANIZATORZY
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 
2. Auchan Sosnowiec 
3. Skoda Auto Śliwka Sosnowiec 
4. Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
5. Zagłębiowski Klub Szermierczy 

II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku,
1. Promocja Miasta Sosnowca. 

III. TERMIN,  MIEJSCE I ORGANIZACJA

1. Termin: 15 października 2017 r (niedziela).
2. Dystans biegu:  21 km 296 metrów.
3. Start  biegu  odbędzie  się  o  godz.  12:00  z  ulicy  Skautów  przy  kościele PW  Niepokalanego  Poczęcia

Najświętszej Marii Panny. 
4. Meta biegu przy ulicy Skautów przy kościele PW Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. 
5. Trasa przebiegać będzie ulicami Sosnowca, nawierzchnia 100% asfalt, trasa oznaczona co kilometr, zgodnie

z przedstawionymi załącznikami do regulaminu: załącznik nr 1 trasa biegu.
6. Pomiar  czasu  będzie  dokonywany  przez  firmę  zewnętrzną,  a  wyniki  zostaną  opublikowane  na  stronie

organizatora najpóźniej 24 godziny po zakończeniu zawodów. 
7. Limit czasu biegu  2 godziny 45 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru

i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.

9. Program szczegółowy:
14 października 2017r. 

 godz. 16:00-20:00 – biuro zawodów  w budynku MOSiR Sosnowiec przy ul. 3 Maja 41,
15 października 2017r.

 godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów w budynku MOSiR Sosnowiec przy ul. 3 Maja 41,
 godz. 11:30 - zamknięcie biura zawodów,
 godz. 11:50 - powitanie zawodników na linii startu, 
 godz. 12:00 - start biegu, 
 godz. 16:00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 godz. 16:50 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg  ma charakter otwarty i będdzie prowadzony w duchu fair play. 
2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 14.10.2017 roku ukończą 16 lat.

Niezależnie  od  miejsca  zamieszkania,  przynależności  klubowej  i  narodowościowej.  Warunkiem
uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty startowej.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu
startu  w godz.  od 8:00 do 11:30.  Podczas  weryfikacji  zawodnicy  pełnoletni  muszą posiadać dowód
tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie
przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu
lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku



osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów
PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat). 

4. Decyzje  lekarza  lub  służb  medycznych  dotyczące  dopuszczenia  do  biegu  i  jego  kontynuowania  są
ostateczne i nieodwołalne. 

5. Każdy  uczestnik  biegu  musi  bezwzględnie  podporządkować  się  poleceniom  organizatorów  i  służb
porządkowych  -  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestnika  nieprzestrzegającego
regulaminu biegu.

6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans
w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora. Sposób pokonania trasy przez
uczestników biegu  został dokładnie opisany w załączniku nr 1 do regulaminu. 

7. Wszyscy  uczestnicy  biorą  udział  w  biegu  na  własną  odpowiedzialność  i  nie  mogą  wnosić  żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.

8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub

zniszczone.
11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu

oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. 
13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 
14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony:
 numer startowy z agrafkami, 
 pomiar czasu,
 medal na mecie (po ukończeniu biegu  w regulaminowym czasie), 
 worek na odzież (depozyt),  
 opiekę medyczną, 
 i inne w zależności od pozyskanych sponsorów. 

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, na stronie www.mosir.sosnowiec.pl
2. W biegu obowiązuje limit do 500 uczestników. 
3. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 12.10.2017 roku o godz. 23:59. 
4. Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (wpisowego) w wysokości: 

 40 zł od osoby za bieg⇰ , w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.05.2017 roku do godz. 23:59, 

 50 zł od osoby za bieg,⇰  w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu 14 października
2017r. w godz. od 16:00 do 20:00 i w dniu startu w godz. od 8:00 do 11:30 (możliwa jedynie gdy limit  
zawodników biegu nie został wyczerpany).

5. Za  zgłoszenie  uważa  się  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego,  oraz  uiszczenie  opłaty  startowej
(z wyjątkiem  osób  zwolnionych  z  opłaty  startowej  -  osób  niepełnosprawnych  posiadających  aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

6. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, koszulkę, napoje na trasie i na mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za  zaginięcie  zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego

z winy poczty lub banku. 
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora. 
9. Przeniesienie opłaty na innego zawodnika będzie możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez

organizatora. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
10. Opłatę należy wnosić na konto bankowe: 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Janusza Korczaka 5 w Sosnowcu 
nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4520 4459 1536. 

W tytule przelewu należy wpisać: 
IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „Albertyński Bieg Szlakiem Papieskim” 
 

http://192.162.63.17/index.php?option=com_rseventspro&category=51:albertynski-bieg-szlakiem-papieskim&Itemid=163


VI. KLASYFIKACJE 
1. Kategoria ogólna kobiet i mężczyzn (Open). 
2. Kategorie wiekowe kobiet: 

                             -  K1 16-35 lat,

                             -  K2 36-50 lat,

  -  K3 powyżej 50 lat

                            

3. Kategorie wiekowe mężczyzn:

                             -  M1 16-35 lat,

                             -  M2 36-50 lat,

  -  M3 powyżej 50 lat

4. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia, każdy zawodnik powinien
posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii. 

VII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg  otrzyma pamiątkowy medal. 
2. Kategorie wiekowe - puchary i vouchery na zakupy w sieci Auchan z możliwością wykorzystania do końca

roku 2017 za miejsca 1-3 w każdej z grup, odpowiednio 300 zł, 200 zł, 100 zł. 
3. W kategorii Open za zajęcie I miejsca – TV 48 cali, II miejsce – Rower, III miejsce – Smartfon.
4. Nagrody  nie  mogą  się  dublować,  zawodnicy  w  kat.  OPEN  nie  będą  dekorowani  w  poszczególnych

kategoriach wiekowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy. 
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej. 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami z przodu koszulki.
3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór. 
4. Organizator zapewnia depozyt. 
5. Rozmiar koszulki w pakietach startowych będzie przyznany losowo. 
6. Pisemne protesty ( koszt 100 zł) przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych

wyników biegu. 
7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń

 w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów. 
10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
12. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
13. Uczestnik  biegu  akceptując  niniejszy  regulamin  oraz  biorąc  udział  wyraża  zgodę  na  publikację  swojego

wizerunku  w  relacjach  zamieszczanych  w  mediach  i  materiałach  promocyjnych  organizatora,  patronów
medialnych  oraz  partnerów  i  sponsorów,  jak  również  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych na potrzeby organizacji zawodów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!! 
                                                                                           
Kontakt do jednego z Organizatorów:
email: sport2@mosir.sosnowiec.pl    i  sport@mosir.sosnowiec.pl
Osoba do kontaktu: 
Michał  Rakoczy:  601-460-091 
Tomasz Dominik: 665-457-770

mailto:sport2@mosir.sosnowiec.pl

