
Regulamin biegu otwartego 

 

1. Cel imprezy: 

� upamiętnienie 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, 

� popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej 

wśród dzieci i młodzieży, 

� propagowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w imprezach rekreacyjno-sportowych 

organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim, 

� wyłonienie najlepszych uczestników biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

2. Organizator: 

� Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 

 

3. Termin i miejsce: 

 1 maja 2014r. Bydgoszcz godz. 12.45. 

 

4. Kategorie wiekowe w podziale na K i M: 

� od   9-12 lat, 

� od 13-16 lat. 

 

5. Trasa biegu - (kat. 9 - 12lat): 

    START- Opera Nowa ,ul. M. Focha, 

 skręt w lewo w ul. Gdańską, 

  skręt w prawo  na Plac Wolności , 

 skręt w prawo w ul. Gimnazjalną, 

 skręt w lewo w ul. Piotra Skargi, 

 skręt w prawo w ul. Konarskiego, 

 skręt w prawo w ul. Jagiellońską, 

 META - ul. Jagiellońska 3 (parking przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego). 



6. Trasa biegu - (kat. 13 - 16 lat): 

 START- Opera Nowa  ul. M. Focha, 

 skręt w lewo w ul. Gdańską, 

 skręt w prawo w ul. Krasińskiego, 

 prosto ul. Markwarta do Ronda Ossolińskich, 

 dalej skręt w prawo w ul. Piotrowskiego, 

 skręt wprawo w ul. Jagiellońską, 

 na Rondzie Jagiellońskim - prosto ul. Jagiellońską, 

 META - ul. Jagiellońska 3 (parking przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego). 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

� uczestnikiem biegu może być każdy miłośnik biegania, który w godz. od 10.00 do 12.15 zgłosi 

się w Biurze Zawodów zlokalizowanym przy ul. M. Focha przed budynkiem Opery Nova  

w Bydgoszczy i potwierdzi swój udział w zawodach wpisaniem na listę startową przez 

organizatora, 

� do wglądu legitymacja szkolna, 

� osobę poniżej 16-go roku życia zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun, który ponosi 

pełną odpowiedzialność za jego udział w zawodach, 

� osoby małoletnie bez upoważnienia rodziców lub prawnych opiekunów nie zostaną 

dopuszczone do udziału w zawodach, 

� każdy uczestnik biegu musi posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział  

w zawodach, 

� organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia badań lekarskich na miejscu, 

bezpośrednio przed zawodami w godz. od 10.00 do 12.15 (Punkt Medyczny, ul. M. Focha – 

budynek Opery Nova w Bydgoszczy), 

� w Biurze Zawodów zweryfikowani zawodnicy pobierają numery startowe, które 

po zakończeniu biegu należy zwrócić organizatorowi, 

� zawodnicy pokonujący trasę biegu w niedozwolony sposób zostaną zdyskwalifikowani, 

� każdy uczestnik biegu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność na starcie, trasie 

biegu i mecie oraz stosować się do poleceń służb zabezpieczających. 



8. Nagrody: 

 I – III miejsce w kat.     9 - 12 lat (K + M)  medale, nagrody rzeczowe, 

I – III miejsce w kat.   13 - 16 lat ( K +M)  medale, nagrody rzeczowe. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

� ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu biegu należy do organizatora, 

� organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany trasy i dystansu oraz kat. wiekowych, 

� wszyscy uczestnicy biegu są dodatkowo ubezpieczeni przez organizatora, 

� każdy uczestnik biegu otrzymuje od organizatora po zakończonym biegu bezpłatny napój. 


