
 

                          

REGULAMIN 

„SIĘ BIEGA „ 

ŚWIERKLANY 2022 

16 lipca 2022 r.  

1. Biuro zawodów znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. 

Strażacka 1, czynne: 

-  piątek (15 lipca) od godziny 10:00 – 20:00  

-  w dniu zawodów (sobota) od 7:00 – 10:30 

2. Parkingi znajdują się przed budynkiem przy. ul. Strażackiej 1, 44-266 Świerklany, duży parking ul. 

Ligonia 13. 

3. Start oraz meta  

Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

44-266 Świerklany, 

ul. Piekarnicza 1 

Trasa przeprowadzona zostanie terenem  

4. Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Bieg ma na celu również wsparcie działalności fundacji  

„Akogo” Ewy Błaszczyk w następującym podziale  środków 50zł fundacja/ 15zł organizacja biegu. W 

imprezie biegowej mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 10 do 100 lat. 

5. „Sie biega Świerklany 2022” zwany dalej biegiem, organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i 

Rekreacji w Świerklanach, Kościelna 85, 44-266 Świerklany 

6. Bieg odbędzie się w dniu 16 lipca 2022 r. na terenie gminy Świerklany o godz. 11.00 

7. Bieg ma dwa warianty trasy  

• Na 5 km 

• Na 10 km 

Trasa przebiegać będzie ulicami oraz ścieżkami leśnymi  (nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, 

gruntowa i trakt leśny). 

8. Zapisy na bieg będą odbywały się drogą elektroniczną na stronie https://bgtimesport.pl/zawody  

do dnia 14 lipca 2022 r. 

 link do zgłoszeń: 

            https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/601 

Po tym terminie zapisy w biurze zawodów, do  wyczerpania limitu uczestników. 

https://bgtimesport.pl/zawody
https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/601


9. Opłata startowa, terminy wpłat i forma płatność: 

Płatność przelewem do 14 lipca 2022 - w kwocie 65 zł, 

(w tytule proszę wpisać „Się biega Świerklany 2022 r. – imię i nazwisko uczestnika” ) 

Opłata w dniu biegu, w biurze zawodów w kwocie 70 zł – płatność wyłącznie gotówką 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach,  

Bank BS Jastrzębie, nr konta 27 8470 0001 2001 0012 9466 0001 

10. Limit ilości zawodników w biegu wynosi 200 osób, a o zatwierdzeniu uczestnika na liście decyduje 

zaksięgowanie wpłaty. 

11.  Limit uczestników może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z nią 

regulacjami. 

12. Zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 11.00 do 14:00 

13. Sanitariaty będą udostępnione na terenie OSIR Świerklany, brak dostępności do prysznica. 

14. Dla uczestników biegu przy biurze zawodów będzie znajdował się bezpłatny depozyt w budynku 

Gminnego Ośrodka (ul. Strażacka 1). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 

rzeczy. 

15.  Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w 

biegu. 

16.  Uczestnicy otrzymają pakiet startowy, na trasie biegu będzie dostęp do wody pitnej. 

17. Plan biegu 

• 11:00 – Start na 10000 m  

• 11:15 – start na 5000 m 

• 13:30 - Uroczysta dekoracja uczestników biegu. 

18.  Bieg odbędzie się w następujących kategoriach: 

• K1/M1     10 - 17 lat  

• K2/M2     18 – 29 lat 

• K3/M3     30 – 39 lat 

• K4/M4     40 – 49 lat 

• K5/M5     50 – 59 lat 

• K6/M6     60+ 

• OPEN  Kobiety oraz OPEN Mężczyźni 

• Mieszkanka/Mieszkaniec Gminy 

• Najwcześniej/Najpóźniej urodzony 

Klasyfikacje nie dublują się  

19. W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza zmiany kolejności startów i tras, ze względu na 

niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieplanowane ilości zawodników w danej kategorii. 

20.  Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach 

wiekowych. 

21. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny. 

22. Klasyfikacja biegów prowadzona będzie według indywidualnych czasów brutto liczonych od 

momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. 



23. Ze względów organizacyjnych, w biegu na 5000 m. ustala się limit czasu na 60 minut, a w biegu 

10000 m. ustala się limit czasu 120 minut 

24. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu 

koszulki.  Za brak numeru grozi dyskwalifikacja. 

25.  Godz. 14:00 zamknięcie imprezy, dekoracja zwycięzców. 

26. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem. 

27. Bieg będzie rejestrowany za pomocą kamery sportowej, a skrót nagrań może zostać umieszczony w 

Internecie. 

28. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z klauzulą RODO i podpisać formularz, składają oświadczenie 

o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w biegu oraz wypełniają ankietę  covid-

19. 

 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział w biegu od prawnych opiekunów. 

29.  Jako że głównym założeniem tegorocznego biegu jest pomoc Fundacji „Akogo?” każdy 

z uczestników musi posiadać element stroju do spania.  

Zostanie wyłoniony zwycięzca w kategorii za najlepsze przebranie. 

30. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

służbie sędziowskiej, technicznej i porządkowej. 

31. Uczestnik biegu, który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję  

o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną. 

32. Organizator zapewnia uczestnikom biegu: 

• medale za udział wręczone zostaną wszystkim uczestnikom, którzy ukończą bieg. 

• medale dla miejsc I-III w poszczególnych kategoriach, 

• Quiz – konkurs dla każdego uczestnika biegu.  

• wody mineralne również na trasie, 

• dla każdego uczestnika talon uprawniający do otrzymania posiłku regeneracyjnego, 

• elektroniczny pomiar czasu, 

• zapewnimy wspaniała atmosferę w czasie trwania imprezy 

33. Organizator zapewnia także: zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie. 

34. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania biegu 

na kwotę do 10 000 zł. Zaleca się uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.  Przy 

odbiorze pakietów startowych każdy zawodnik zobowiązany jest przedstawić dowód tożsamości 

oraz wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w biegu. 

35. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz po zakończeniu 

biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z 

tego tytułu. 

36. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silne opady deszczu i inne), 

Organizator może w każdej chwili przerwać imprezę biegową lub odwołać starty poszczególnych 

kategorii wiekowych. 

37. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma Organizator. 


