
Regulamin IV BIEGU WILKA – 17.08.2019 r. 

- BIEG WILCZKA (CHARYTATYWNY) 

- IV BIEG WILKA 6 KM 

- IV BIEG WILKA 10 KM 

Cel imprezy: 

 

1. Upowszechnienie biegania jako jednej z najprostszych form aktywnego 

wypoczynku. 

2. Promocja Obszaru Natura 2000 - ,,Wilki nad Nysą” oraz upowszechnianie 

znaczenia ochrony środowiska. 

3. Popularyzacja masowych biegów przełajowych. 

4. propagowanie zdrowego stylu życia. 

5. Zacieśnienie więzi społecznych. 

 

Organizator: 
1. Stowarzyszenie zwykłe  BIEGAJAC Z WILKAMI z Gozdnicy. 

 

Patronat: 
1. Lasy Państwowe 

2. Burmistrz Miasta Gozdnica 

 

 

Data i miejsce: 
1. Bieg odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku (sobota) w Gozdnicy, Stadion Miejski, ul. 

Sportowa 1. 

 

2. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansach:  

a) 2 km- BIEG WILCZKA – start o godz. 13.30; 

b) 6 km – IV BIEG WILKA  

c) 10 km – IV BIEG WILKA 

start wspólny na 6 km i 10 km  o godz. 14.30.  

 

3. Trasa biegu prowadzić będzie przez tereny leśne i drogi polne, z wyłączeniem dróg 

asfaltowych. 

4. Limit czasowy na pokonanie trasy IV BIEGU WILKA to 90 minut. 

5. Limit czasowy na pokonanie BIEGU WILCZKA – 60 minut. 

6. Przekroczenie limitu czasu skutkuje zakończeniem biegu, a jego ewentualna 

kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne ryzyko uczestnika. 

 

Zgłoszenia i opłaty: 
1. Uczestnik IV Biegu WILKA, najpóźniej w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 

lat. 



2. Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 

potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w 

biegu. 

3. Zgłoszenia i opłaty związane z  IV BIEGIEM WILKA przyjmowane będą 

wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację na stronie 

internetowej http://www.super-sport.com.pl;  OPŁATY NIE PODLEGAJĄ 

ZWROTOWI. 

 

4. Limity uczestników : 

a) BIEG CHARYTATYWNY – bez limitu – opłata minimum 20 zł (zapisy i opłata w 

dniu zawodów do skarbony/puszki kwestorskiej) 

b) IV BIEG WILKA 6 KM – limit 100 osób 

c) IV BIEG WILKA 10 km – limit 200 osób. 

 

5. Organizator biegu pobiera opłatę startową (przez system DOTPAY na stronie www. 

super-sport.com.pl) w wysokości: 

a) 60 zł za pakiet startowy dla osób, które dokonają zapisu na BIEG i opłaty do dnia 

31 maja 2019 roku 

b) 65 zł za pakiet startowy dla  osób, które dokonają zapisu na BIEG i opłaty po dniu 1 

czerwca 2019 roku. 

 

Termin opłaty – 7 dni od dnia zapisu; po tym czasie zawodnik zostaje usunięty z listy 

– konieczne jest ponowne zgłoszenie. 

 

6. Na liście uczestników biegu pojawią się osoby, które dokonały opłaty startowej. 

 

7. O zakwalifikowaniu się do limitu na BIEG decyduje termin wniesienia opłaty 

startowej (kolejność wpłat), a nie termin zapisania się na bieg. 

 

8. Po uzyskaniu limitu zawodników opłaconych, zapisani bez opłaty zostaną 

usunięci z listy zgłoszeń. 

 

9. Opłaty startowe w 100% zostaną przeznaczone na organizację IV BIEGU WILKA. 

 

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY to 31 lipca 2019 

 

Pakiety startowe i biuro zawodów 
1 . Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu zawodów 17.08.2019 

od godziny 10.30 do 14.00, po podpisaniu przez uczestnika oświadczenia. 

 

2. Biuro zawodów będzie znajdowało się na płycie głównej Stadionu Miejskiego w 

Gozdnicy przy ul. Sportowej 1. 

 

3. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia, jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora. 

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


Program zawodów: 
10.30 – 14.00 – wydawanie pakietów startowych BIEGU 

13.30  – start biegu CHARYTATYWNEGO 

14.15 – rozgrzewka dla uczestników BIEGU 

14.30 – start IV BIEGU WILKA 

17.00-18.00 – dekoracja zwycięzców IV BIEGU WILKA 

18.00 – zakończenie zawodów 

 

 

Klasyfikacje końcowe: 

 

IV BIEG WILKA – 10 km 

1. OPEN K miejsca 1-3 

2. OPEN M miejsca 1-3 

 

Kategorie wiekowe kobiet: 

K-18 – przedział wiekowy 18-29 lat 

K-30 – przedział wiekowy 30-39 lat 

K-40 – przedział wiekowy 40+ 

 

Kategorie wiekowe mężczyzn: 

M-18 – przedział wiekowy 18-29 lat 

M-30 – przedział wiekowy 30-39 lat 

M-40 – przedział wiekowy 40+ 

 

IV BIEG WILKA – 6 km 

1. OPEN K miejsca 1-3 

2. OPEN M miejsca 1-3 

 

BIEG WILCZKA - CHARYTATYWNY  

Symboliczne nagrody, drobne upominki. 

 

 

Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zapewnia pomiaru czasu. 

2. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed biegiem głównym. 

3. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Organizator zapewnia pierwsza pomoc przedmedyczną. 

5. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu. 

6. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione w czasie imprezy. 

8. Podczas biegów wszyscy zawodnicy musza posiadać numer startowy 

przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu 

widocznym dla sędziów i spikera. 



9. Start z numerem startowym innej osoby i pod jej nazwiskiem skutkuje 

natychmiastową dyskwalifikacją i dopisaniem na liście wyników przy nazwisku osoby 

pierwotnie zgłoszonej symbolu DSQ oznaczającego dyskwalifikacje. 

10. Przebywanie na trasie BIEGÓW bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich 

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 

które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, 

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na 

potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie 

będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami 

opisanymi w niniejszym punkcie. 

12. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu. 

13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

14. Szczegółowe informacje zamieszczane są na portalu społecznościowym FB pod 

nazwą BIEG WILKA oraz udzielane są pod numerem telefonu: 603 876 007. 
 


