
XXVI OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI 

„BIEG MAGURKI” 
 

ORGANIZATOR: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRONICZEK”              

                                w Bielsku-Białej  

CEL IMPREZY:  
 krzewienie masowej kultury fizycznej 

 popularyzacja biegów górskich 

TERMIN I MIEJSCE:  
 14.05.2023 (niedziela) – Szkoła Podstawowa Nr 26 w Bielsku-Białej 

Straconce ul. Złoty Potok 7 

 dojazd autobusem MZK  Nr  11 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 8:30 – 10:30 – zapisy i wydawanie numerów startowych w SP 26 (Biuro 

zawodów) 

 11:00 – Start ul. Pikowa naprzeciwko „Karczmy Straceńskiej” (wszystkie  

grupy wiekowe) 

Meta – 100 m za Schroniskiem na Magurce  (przy obiekcie GOSiR)   

 13:00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy odbędzie się na mecie 

przy schronisku 

DYSTANS: 
GR. 1 Młodzicy 11-15 lat 2012-2008         6,5 km 

GR. 2 Młodziczki 11-15 lat 2012-2008           6,5 km 

GR. 3 Juniorzy 16-19 lat 2007-2004           8,8 km 

GR. 4 Juniorki 16-19 lat 2007-2004           8,8 km 

GR. 5 Seniorki 20-34 lat 2003-1989         8,8 km 

GR. 6 Weteranki A 35-49 lat 1988-1974          8,8 km 

GR. 7 Weteranki B 50 -59 lat 1973-1964      8,8 km 

GR. 8      Weteranki C     60 lat i więcej 1963 i niżej      8,8 km 

GR. 9 Seniorzy A 20-29 lat 2003-1994         8,8 km 

GR. 10 Seniorzy B 30-39 lat 1993-1984         8,8 km 

GR. 11 Weterani A 40-49 lat 1983-1974           8,8 km 

GR .12 Weterani B 50-59 lat 1973-1964           8,8 km 

GR. 13 Weterani C 60 lat i więcej 1963 i niżej      8,8 km 

ZGŁOSZENIA: 
 na stronie Internetowej – https://www.bgtimesport.pl/zawody   

oraz przed biegiem w biurze zawodów (Szkoła Podstawowa Nr 26) 

 telefoniczna informacja – 513-911-140 Romuald Szyra oraz na stronie 

Internetowej klubu: https://luksgroniczek.pl       

https://www.bgtimesport.pl/zawody
https://luksgroniczek.pl/


OPŁATA STARTOWA: 
 młodzież do lat 19 (Gr. 1-4): 25zł. przy wpłacie na konto, 35zł. w dniu 

zawodów 

 dorośli (Gr. 5-13): 50zł. przy wpłacie na konto, 70zł. w dniu zawodów 

WPŁATA NA KONTO: 
 Przez formularz zgłoszeniowy na stronie zapisów: 

https://www.bgtimesport.pl/zawody   

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRONICZEK”   

ul. Złoty Potok 7, 43-318 Bielsko-Biała 

 NR KONTA: BNP PARIBAS  40 1750 0012 0000 0000 3234 1705     

ŚWIADCZENIA:  
 numer startowy z chipem,  

 pomiar czasu oraz obsługa sędziowska i techniczna,  

 opieka medyczna na trasie,  

 przewóz depozytu na metę,  

 punkt z wodą na trasie,  

 pamiątkowy medal wydawany na mecie dla pierwszych 120 zawodników, 

 nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe dla zwycięzców w 13 kategoriach 

wiekowych,  

 nagrody finansowe w kategorii Open (K, M) 

 ciepły posiłek po biegu.  

OZNACZENIE TRASY: biało-czerwone taśmy i tabliczki. 

WARUNKI STARTU: 
 warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest dokonanie opłaty 

startowej, posiadanie aktualnego badania lekarskiego lub zgoda rodziców 

(dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18) 

 osoby pełnoletnie mogą startować na własną odpowiedzialność po 

wypełnieniu i złożeniu oświadczenia z własnoręcznym podpisem 

 każdy uczestnik winien mieć ze sobą dowód tożsamości lub leg. szkolną, 

paszport lub prawo jazdy. 

UBEZPIECZENIE: ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących należy do 

obowiązków klubów sportowych, które reprezentują. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

Zarząd Klubu: Romuald Szyra – Prezes, Krzysztof Klisz – Sekretarz 

 

 

https://www.bgtimesport.pl/zawody

