
 

      REGULAMIN  

XXXIII KRAPKOWICKIEGO BIEGU 
ULICZNEGO  

NA DYSTANSIE 10 km 
                      1 maja 2015 r. godz. 11.00 
 
I. CEL  
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 
Promocja Gminy Krapkowice. 

II. ORGANIZATOR  
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach   

III. WSPÓŁORGANIZATOR  
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY 

Run Timing Katarzyna Smolińska 

V. TERMIN I MIEJSCE  
Impreza odbędzie się w dniu 1 maja 2015 roku (piątek) w Krapkowicach. 
Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej   
im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3. 
START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej). 
Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 10 km. 
Trasa posiada atest PZLA. 
Trasa będzie oznaczona co 1 km. 

VI. UCZESTNICTWO  
1. W biegu ulicznym prawo startu mają osoby, które do dnia 1 maja 2015 roku ukończą 

16 lat. 
2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą  wystartować w biegu pod 

warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna 
prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie 
złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze 
Zawodów, działającym w Hali Widowiskowo-Sportowej  
30.04.2015 r. od godz. 16.00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 7.00 – 10.00. 

5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. 

 



VII. ZGŁOSZENIA  
1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 

zamieszczonego na stronach: www.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl,  
www. maratonypolskie.pl i uiszczenie opłaty startowej. 

2. Zgłoszenia i opłaty elektroniczne przyjmowane będą do północy 26 kwietnia 2015 r. 
3. Opłata startowa płatna jest za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio 

po internetowej rejestracji w terminie do 26 kwietnia 2015 r.  
4. We wszystkich sprawach związanych z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt 

pod adresem e-mail: biuro@zmierzymyczas.pl bądź telefonicznie 501 146 066, 
604 419 275. 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów od 27 kwietnia 2015 r. 
6. Zgłoszenia w biurze zawodów: Krapkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa,  

ul. Kili ńskiego 3  w dniach:  
27 -29.04.2015 r. w godz. 12.00–19.00, 
30.04.2015 r. w godz. 09:00-20:00 
1 maja 2015 r. w godz. 7.00–10.00 

7.  Opłata startowa do dnia 30 kwietnia 2015 r. wynosi – 30,00 zł  
 w dniu  biegu tj. 1.05.2015 r. wynosi 100,00 zł. 

8. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 VIII. POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA   
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów wielorazowego 

użytku. 
2. Numer startowy  powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu 

koszulki. 
3. Brak oddanego chipa skutkuje niesklasyfikowaniem w komunikacie końcowym.  
4. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto . 
5. Prowadzona będzie generalna indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz 

w niżej wymienionych kategoriach: 
 

– kategorie wiekowe:  
Mężczyźni: Kobiety: 

M16 16-19 lat K16  16-19 lat 
M20 20- 29 lat K20 20- 29 lat 
M30 30-39 lat K30  30-39 lat 
M40 40-49 lat K40  40-49 lat 
M50 50-59 lat K50  50-59 lat 
M60 60-69 lat K60 60-69 lat 
M70  powyżej 70 lat K70  powyżej 70 lat  

 
– kategoria mieszkańców Gminy Krapkowice K, M  
– kategoria reprezentantów Powiatu Krapkowickiego K, M  
– kategoria reprezentantów Opolszczyzny K, M  
– kategoria osób niepełnosprawnych K, M  
W klasyfikacji osób niepełnosprawnych, będą sklasyfikowane osoby, które podczas 
weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawią aktualny prawny dokument potwierdzający 
stopień inwalidztwa. W klasyfikacji o zwycięstwie nie decyduje rodzaj schorzenia lub 
możliwości funkcjonalne zawodnika, a jego przygotowanie, wytrenowanie, doświadczenie 
i koncentracja. 
 



Wyniki będą zamieszczone  na stronach: www.krapkowice.pl, www.maratonypolskie.pl, 
www.zmierzymyczas.pl 

IX. NAGRODY  
1. Warunkiem otrzymania nagród  jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się  

na ceremonii wręczenia nagród. 
2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III przyznaje się 

nagrody pieniężne oraz puchary: 
I miejsce – 700 PLN 
II miejsce – 500 PLN 
III miejsce – 300 PLN 

3. W klasyfikacji  pozostałych kategorii zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę 
oraz dodatkowo za zajęcie miejsc I-III przyznawane będą nagrody rzeczowe lub bony 
sponsorskie. 

 

X.  SPRAWY FINANSOWE  
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.  
Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.  
 
 XI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne 
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego . 

2. W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa 
ruchu drogowego. 

3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych 
zabezpieczających trasę biegu. 

4. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany 
do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 
wynikające z winy uczestników biegu. 

6. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub 
życia. 

7. Imprezy towarzyszące:  
1) Krapkowickie Biegi Dzieci i Młodzieży - uczestnicy startują na różnych 

dystansach zgodnie z kategoriami wiekowymi (pełna informacja dostępna 
w Regulaminie Krapkowickich Biegów Dzieci i Młodzieży), dnia 1 maja,  

2) Nordic Walking odbywa się na dystansie 5 km -  mogą wziąć w nim udział 
osoby pełnoletnie (pełna informacja dostępna w Regulaminie Nordic 
Walking), dnia 1 maja, 

3) Bieg Sztafetowy drużyn zakładów pracy w dniu 2 maja 2015 r. (pełna 
informacja dostępna w Regulaminie Biegu Sztafetowego). 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 
10. Kontakt do organizatora:  

tel. 77 44 66 822, tel. kom. 666 187 596,  tel. kom. 501 482 264. 
e-mail: sport@krapkowice.pl,  
Info: www.krapkowice.pl , www.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl 
 

 


