
Regulamin

II Bieg Rycerski ulicami zabytkowego miasta Kożuchów pod
patronatem Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska

1. Cel Imprezy:
 Popularyzacja biegania oraz zdrowego trybu życia, integracja i

aktywizacja uczestników biegu.
 Upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla

różnych grup społecznych.
 Promocja zabytkowego miasta Kożuchów.

2. Bieg został objęty patronatem Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska

3. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie
67-120 Kożuchów, ul. Rynek 1a
@ mosir@kozuchow.pl , m.janik@wp.pl
Tel. 508 284 902

4. Termin i Miejsce:
Bieg odbędzie się 24 maja o godzinie 19.00 w Kożuchowie.
Start biegu oraz zaplecze techniczne usytuowane zostaną przed głównym
wejściem do Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14.
Meta zostanie zlokalizowana w Centrum miasta, na rynku przy Urzędzie
Miejskim w Kożuchowie , ul. Rynek 1a. Poczęstunek dla uczestników biegu
zlokalizowany będzie na przedmurzu w Centrum Kultury „Zamek".
Szczegółowa mapka trasy dostępna jest pod regulaminem.

17.00-18.45Wydawanie pakietów -> Fosa przed głównym wejściu do Zamku
w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14.
19.00 Start biegu.
19.45 Uroczyste podsumowanie , wręczanie pucharów.
20.00 Loteria fantowa, poczęstunek dla uczestników biegu.



5. Trasa Biegu:
5 km – trasa posiada atest PSB

6. Kategorie i Klasyfikacja Końcowa:
 Oficjalnym czasem jest czas netto
 W klasyfikacji końcowej II Biegu Rycerskiego wyróżnione zostaną

następujące kategorie:
Kobiety i mężczyźni:
- K20 i M20 (16-29)
- K30 i M30
- K40 i M40
- K50 i M50
- K60 i M60
- Najlepszy zawodnik Gminy Kożuchów
- Open
*kategorie się nie dublują

7. Warunki Uczestnictwa w Biegu:
 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą uiścić opłatę startową

oraz zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik podczas
weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu kontroli daty urodzenia.

 Zawodnicy niepełnoletni, poniżej 18 roku życia, muszą posiadać zgodę
opiekunów prawnych, rodziców na uczestnictwo w biegu.

 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co
potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do
udziału w biegu.

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z
zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku
uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy
przypięty z przodu do koszulki w widocznym miejscu.



8. Zgłoszenia:

Zgłoszenie do biegu przyjmowane są:

• Elektronicznie od 20 marca 2019 do 15 maja 2019 do godz. 23:59, lub
do czasu osiągnięcia limitu zawodników poprzez rejestrację na stronie
internetowej: www.super-sport.com.pl.

• Kwota wpisowego wynosi 40 pln.

• Opłatę należy uiścić wykonując kroki jak poniżej:

Wejście na stronę Super-Sport (strona zapisów) > II Bieg Rycerski,
przejście do sekcji „Zapłać Opłatę Startową”, odnalezienie swojego
nazwiska na liście, wybranie opcji „Zapłać Online -Dotpay”,
Postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na ekranie.
Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na
inną osobę. Nie wolno również modyfikować, czy uzupełniać tytułu
transakcji, wygenerowanego przez system automatycznie, inaczej
wpłata nie zostanie odnotowana/uznana.

W przypadku, gdy Państwa opłata wpisowa nie jest odnotowana w
przeciągu 3 dni roboczych prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na
adres: platnosci@super-sport.com.plw celu wyjaśnienia statusu
transakcji z operatorem Dotpay.

• Pakiety startowe można przepisywać do 17 maja 2018r. do
godz.23:59.

• Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowód tożsamości,
po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia oraz o uiszczeniu opłaty
startowej.

• W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników, będzie możliwość
zapisania się na bieg w dniu imprezy w Biurze Zawodów.

• Organizator wyznacza limit uczestników biegu głównego na 150 osób.
• Biuro Zawodów będzie mieściło się w fosie Centrum Kultury „Zamek”

w Kożuchowie ul. Klasztorna 14.

9. Pomiar czasu:
• Pomiar dokonuje firma Super-Sport poprzez chipy wydawane w

pakietach startowych. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów,
wyniki dostępne od razu po zakończeniu biegu.

http://www.super-sport.com.pl
mailto:platnosci@super-sport.com.plw


10. Nagrody:
 Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.
 W kategoriach wiekowych – PUCHARY dla pierwszych 3 zawodników,

zawodniczek .
 Kategorie się nie dublują, zawodnicy nagrodzeni w kategorii Open nie

są dekorowani w kategoriach wiekowych.
 Każdy zawodnik otrzyma poczęstunek oraz los do loterii fantowej,

która odbędzie się zaraz po wręczeniu pucharów.

11. Zasady Finansowania:

 Opłaty wpisowej dokonujemy elektronicznie podczas zapisów na
stronie www.super-sport.com.pl

 W przypadku nie zebrania limitu zawodników, rejestracja wraz z
opłatą możliwa będzie w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 Koszt dojazdu i uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
 Koszt organizacji pokrywają organizatorzy.

12. Postanowienia końcowe:
• Bieg odbędzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność .
• Zawodnicy decydują sami o ubezpieczeniu się od nieszczęśliwych

wypadków oraz ich następstw.
• Organizator zapewnia uczestnikom biegu: opiekę przed medyczną,

napoje oraz poczęstunek na mecie biegu.
• Organizator informuje, że trasa biegu będzie oznakowana co 1 km w

postaci tablic informacyjnych, które zostaną ustawione przy trasie
biegu.

• Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
MOSiR w Kożuchowie.

• Regulamin do 14 dni przed biegiem może ulegać drobnym
modyfikacjom. W związku z powyższym każdorazowo po zmianach
będzie pojawiała się informacja dotycząca zmian na stronie biegu.

• Wszelkie odwołania dotyczące wyników biegu, można zgłaszać
pisemnie lub ustnie do organizatora po zakończonym biegu.
Organizator ma 7 dni na pisemną odpowiedz na złożone odwołania.

http://www.super-sport.com.pl


• Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawie
wszelkich zmian organizacyjnych biegu.

Trasa z atestem PSB!
3 pętle = 5 km


