
REGULAMIN !!! 

 X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI Bieg Uliczny 
„O Puchar Burmistrza Miasta Bukowno” 

 

Bukowno 24.06.2012 godz.17.00 
    Trasa biegu posiada atest PZLA 

 

 

  NAGRODA GŁÓWNA 

   TELEWIZOR - 3 D 
   *zostanie wylosowana wśród wszystkich którzy ukończą bieg 

 

 

 

1. ORGANIZATOR: Urzad Miejski,  MOSiR, UKS „KUSY” 

 DYREKTOR BIEGU: Grażyna Kowina-Świderek tel. 694 175 737 

 

2. CEL IMPREZY: 

 -popularyzacja biegów masowych , oraz biegania jako najprostszej 

 formy ruchu 

-promocja miasta i regionu 

-promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta 

 

3.TERMIN I MIEJSCE: 24.06.2012 godz. 17.00 Stadion sportowy w Bukownie ul. Spacerowa 1 

 

4.DYSTANS: 10 km ulicami miasta, od 1km 3 pełne pętle i dobieg do mety, asfalt 

-Pomiar czasu -zabezpiecza Firma DATA SPORT z wykorzystaniem chipów zwrotnych.   

Chipy będą wydawane  nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem   

startowym w dniu 24.06.2012 (niedziela) w godz 13.00- 16.45 

-Trasa posiada atest PZLA, jest oznakowana co 1km.  

-Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 80 minut..  

-Zawodnicy którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy,  zdjęcia numeru 

startowego. 

-Biuro zawodów znajduje się w Hali MOSiR ul. Spacerowa 1 

 

5.KLASYFIKACJA: 

- Generalna Kobiet i Mężczyzn 

- W kategoriach wiekowych /nagrody nie dublują się/ 

 

MĘŻCZYŹNI                                                  KOBIETY 

M-16        16-19 lat                                          K-16        16-29 lat 

M-20        20-29 lat                                          K-30        30-39 lat 

M-30        30-39 lat                                          K-40        40-49 lat 

M-40        40-49 lat                                          K-50        50 lat i więcej 

M-50        50-59 lat 

M-60       60 lat i więcej 



 

Kategoria mieszkańców Bukowna /Kobiet i Mężczyzn/ 

Kategoria niepełnosprawnych 

 

6. UCZESTNICTWO: 

- W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat  

   (rok  ur.1996- rocznikowo) 

- Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu  za okazaniem pisemnej zgody prawnego 

   opiekuna. 

- Limit uczestników biegu wynosi 400 osób. 

- Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku             

wypełnienia limitu zgłoszeń 

 -Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia 

 do braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu        

 tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. 

- Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

 

 

7. ZGŁOSZENIA: 

Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny  na stronie 

www.maratonypolskie.pl oraz www.bukowno.pl lub osobiście 

w dniu zawodów  w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. 

Uczestnicy biegu głównego-10km zobowiązani są do wpłacenia 30 zł  

wpisowego na konto 

Bank Spółdzielczy 82 84500005 0050 0554 8392 0002 

UKS „KUSY” Bukowno ul.Spacerowa 1 ,32-332 Bukowno 

(wpłata na konto do dnia 20 .06.2012) 

w dniu zawodów opłata startowa wynosi 50zł 

(zwolnieni z opłaty startowej-osoby które ukończyły 70lat, zawodnicy zagraniczni) 

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. 

W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy 

okazać się dowodem wpłaty w formie wydruku. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przeniesienia jej na inną osobę. 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich 

zgłoszonych osób. 

 

8. NAGRODY:  
* W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn 

    za zajęcie I-III miejsca nagrody pieniężne  

 

 I miejsce- 700zł + puchar 

 II miejsce 500zł + puchar 

 III miejsce 300zł + puchar 

 

* W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III nagrody pieniężne 

  

  I miejsce 200zł 

 II miejsce 150zł 

 III miejsce 100zł 

 

 

http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.bukowno.pl/


* Niepełnosprawni otrzymują nagrody rzeczowe- zgłoszenie do biegu za okazaniem legitymacji  o 

niepełnosprawności. 

 

* Mieszkańcy Bukowna :nagrody rzeczowe/ Mężczyźni za zajęcie miejsc I-VI ,  

* Kobiety za zajęcie miejsc I-III/ 

 

* Kategoria Sponsorzy-Puchary 

 

 

 

     

9.ZASADY FINANSOWANIA: 

 

-Zawodnicy startują na własny koszt. 

-Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.  

-Opłata startowa 30 zł  dla zawodników zgłoszonych on-line zgłoszenia elektroniczne do 

20.06.2012 

-Zgłoszeni w dniu zawodów opłata startowa 50 zł 

-W ramach  opłaty startowej organizator zapewnia: 

    -elektroniczny pomiar czasu, 

    -numer startowy,  

    -agrafki,  

    -koszulkę,  

     -pamiątkowy medal, 

     -ciepły posiłek, 

     -napoje na trasie i mecie . 

 

10.UWAGI KOŃCOWE: 

- Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i      

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych  

z biegu. 

 -  Limit pokonania trasy 10km-1godz 20min 

-  Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 

- Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich 

- Uczestnicy biegu mogą skorzystać z szatni , natrysków i depozytu na terenie Hali MOSiR 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy 

 - Parking dla samochodów-od ul. Buczka, Krasickiego, parking przed DT „TRAMP”,  

 przy Basenie Kąpielowym (ul. Ks. Zelka) 

- Wyniki i zdjęcia z biegu będą opublikowane na stronie internetowej  www.maratonypolskie.pl 

oraz http://www.bukowno.pl 

- Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

   
 

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.bukowno.pl 

l 
 

http://www.maratonypolskie.pl/

