
  

REGULAMIN III OTWARTEGO  

PAPIESKIEGO BIEGU  ULICZNEGO PO SZPIK 

NA DYSTANSIE 5 i 10 KM  

PNIEWY - 06 PAŹDZIERNIKA 2013R 
 

1. Celem biegu jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych   

uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II – wielkiego przyjaciela sportu, oraz 

propagowanie idei przeszczepów. 

 

2. Otwarty Papieski Bieg Uliczny w Pniewach zwany dalej biegiem, organizowany 

jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach oraz Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej PLF Pniewy. 

3. Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2013r o godz. 14.00 ulicami Pniew. 

 

4. Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji : Tel 61 29 36 496, mail hala@pniewy.org 

lub ze strony WWW.osirpniewy.pl za pośrednictwem formularza elektronicznego 

oraz na pół godziny przed biegiem. 

 

5. Szatnie, sanitariaty i depozyt  będą udostępnione w sali gimnastycznej przy LO – 

ul. Św Ducha od godz. 12:00 do 16:00. 

 

6. Każdy uczestnik biegu, po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, 

zezwalający na udział w biegu oraz aktywny chip zwrotny (Organizator nie pobiera 

kaucji za chipy, które po biegu należy bezwzględnie zwrócić). 

 

7. Bieg odbędzie się na dystansie 5.000m i 10.000m ze startu wspólnego w 

następujących kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia): 

 K - 16, M - 16 (16 - 17 lat) - tylko 5km 

 K-18, M-18 - (18-29 lat) 

 K-30, M-30 - (30-39 lat) 

 K-40, M-40 - (40-49 lat) 

 K-50, M-50 - (50-i starsi) 

Osoby niepełnoletnie muszą-pod rygorem niedopuszczenia do udziału, w biurze 

zawodów przed biegiem przedstawić Organizatorowi zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w biegu.  

8. Trasa biegu:  

5.000 m  

Start/Meta -Rynek, ul. Jeziorna, Wiśniowa, Polna, Słowiańśka 

Ks.Kan.M.Maciejewskiego, - nawrót - Słowiańska, Polna, Wroniecka, Dworcowa, 

Hallera, Św. Wawrzyńca, Rynek(strona Kościoła), Św. Ducha, Rynek - Meta 

10.000 m - 2 pętle na 5km 

Długość trasy wyznaczona została Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Zbigniew 

Ochla z Pniew. 

mailto:hala@pniewy.org
http://www.osirpniewy.pl/


9. 9.1. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i męż-

czyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

9.2. W przypadku zgłoszenia się w danej  kategorii mniej niż 5 zawodników, Or-

ganizator zastrzega sobie prawo dołączenia tych zawodników do kategorii młod-

szej. 

9.3. W biegu na 10km Organizator wyłoni wśród mężczyzn i kobiet najlepszą trój-

kę wśród mieszkańców Gminy Pniewy. 

 

10. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny. 

 

11. Sygnałem kończącym bieg będzie przejazd samochodu z napisem „Koniec 

biegu".Zawodnik, który zostanie wyprzedzony przez samochód techniczny z 

napisem "Koniec biegu", staje się zwykłym uczestnikiem ruchu drogowego. 

 

12. Na trasie biegu stać będą 2 karetki, a całą trasę zabezpieczać będą ratownicy 

medyczni. 

 

13. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem. 

 

 

14. Akces / zgłoszenie  do biegu jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i 

akceptacją regulaminu .  

 

15. W biegu mogą brać udział tylko osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do 

uprawiania sportu. 

 

16. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy (spodenki, koszulka, buty).  

 

17. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania 

się poleceniom służby technicznej i porządkowej.  

 

18. Uczestnik biegu który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o 

dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą 

techniczną. 

 

19. Jeżeli uczestnik zostanie wyprzedzony przez pojazd zamykający bieg, staje się 

zwykłym uczestnikiem ruchu. 

 

20. Organizator zapewnia: medale oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców, 

pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończyli bieg, napoje na trasie, 

zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie. Wśród wszystkich 

uczestników, którzy ukończą bieg, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

 

21. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu  

oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu. 

 

22. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator. 
 



23. Imprezy towarzyszące poprzedzające bieg główny: 

 nordic walking 

 sztafeta pokoleń - wyścig dookoła rynku z udziałem przedszkolaka, rodzica, 

dziadka 

 bieg VIP`ów  na dystansie 1.000m 


