
 

 

Świętojański Bieg dla Najmłodszych 2017 
 

REGULAMIN 

 
1. CEL 

• Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej 

wśród dzieci 

• Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

• Podwyższenie ogólnej kondycji fizycznej i zdrowotnej. 

 

2. ORGANIZATOR 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY 

• Biuro prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

 

4. TERMIN I MIEJSCE 

23 czerwiec 2017 (piątek), Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” przy ul Brackiej 

 

5. TRASA BIEGU 

Świętojański Bieg dla Najmłodszych będzie przebiegał ścieżkami rekreacyjnymi w pobliżu Ośrodka 

Rekreacyjnego „Balaton”. Trasa w głównej mierze biegnie ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi 

duktami z fragmentem asfaltu. Pod regulaminem umieściliśmy zdjęcia Ośrodka Rekreacyjnego 

"Balaton" na którym odbędzie się Świętojański Bieg dla Najmłodszych. 

 

6. POMIAR CZASU 

Podczas biegu będzie prowadzony ręczny pomiar czasu. 

 

7. PROGRAM MINUTOWY 

Biuro zawodów czynne od godziny 18:00 do 18:40.  

Start biegu przedszkolaka – godzina 19:00. 

Chłopcy i dziewczęta – 150 m 

Start biegu szkół podstawowych (klasy 1-3) – godzina 19:15. 

Chłopcy i dziewczęta – 300 m 

Start biegu szkół podstawowych (klasy 4-6) – godzina 19:30. 

Chłopcy i dziewczęta – 400 m 

Dekoracja i zakończenie zawodów około godziny 20:00. 

 

 

 

 



Kategorie wiekowe w Świętojańskim Bieg dla Najmłodszych 

Kategoria przedszkolak – chłopcy  

(rocznik 2011 i młodszy) 

Kategoria przedszkolak – dziewczęta 

(rocznik 2011 i młodsi) 

Szkoła Podstawowa klasa 1-3 – chłopcy  

(roczniki 2008 - 2010) 

Szkoła Podstawowa klasa 1-3 – dziewczęta  

(roczniki 2008 - 2010) 

Szkoła Podstawowa klasa 4-6 – chłopcy  

(roczniki 2005 - 2007) 

Szkoła Podstawowa klasa 4-6 – dziewczęta  

(roczniki 2005 - 2007) 

 

 

8. NAGRODY 

 

W Świętojańskim Bieg dla Najmłodszych dla pierwszych 3 osób w każdej kategorii wiekowej 

organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 

9. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu w godzinach 18:00 – 18:40 w Biurze Zawodów, które 

będzie umiejscowione pod namiotem w okolicach kąpieliska Balaton. 

 

10. OPŁATA STARTOWA 

Udział w Świętojańskim Bieg dla Najmłodszych jest nieodpłatny. 

 

11. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem Świętojańskiego Biegu dla Najmłodszych mogą zostać osoby rocznika 2005 lub 

młodsze, które zgłoszą się do Biura Zawodów i odbiorą numer startowy. 

Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie podpisu opiekuna/rodzica pod oświadczeniem 

o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na 

własną odpowiedzialność. Na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez 

złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów. 

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego 

w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, 

muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać 

regulaminu zawodów. 

Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną 

zdyskwalifikowani. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte 

z przodu na wysokości klatki piersiowej. 

Biuro zawodów biegu będzie się mieściło pod namiotem na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton 

ul. Bracka, w dniu 23 czerwca 2017 w godz. 18.00 – 18.40. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

Organizator zapewnia: opiekę medyczną. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone 

czy zniszczone. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez 

organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 20:00, po wpłacie kaucji 

w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. 

W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto 

organizatora lub współorganizatora. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby 

nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 



Organizatora. Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz 

fotograficznego podczas zawodów posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez 

Organizatora w dniu zawodów. Wejście w okolice trasy podczas imprezy jest możliwe tylko dla 

fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku 

naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy. 

Wszelkich informacji na temat biegu udziela: Ireneusz Górnik 512 070 794, poczta elektroniczna: 

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na 

własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

        Dyrektor zawodów: Bogdan Bojko 

 



 


