
REGULAMIN POWIATOWEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 

O ZŁOTY LIŚĆ JÓZEFA  

WIŚNIOWA, 23 LIPCA 2017 ROK 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Powiatowego Biegu o Złoty Liść Józefa jest Powiatowe Centrum Kultury  

i Turystyki w Wiśniowej  

Współorganizatorzy: Powiat Strzyżowski, Gmina Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kultury  

w Wiśniowej, 

II. CELE 

1. Upowszechnianie biegania. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Wiśniowa, Powiatowego Centrum 

Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej, 

Fundacji Cherry Home oraz Nadleśnictwa Strzyżów. 

4. Promocja drzewa Dąb „Józef”. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Bieg o Złoty Liść Józefa odbędzie się 23 lipca 2017 r.   

2. Start  Biegu nastąpi w Zespole Parkowo – Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej o godz.: 

- 13.00 – dzieci 

- 13.20 - młodzież 

- 14.00 - dorośli 

3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Zespole Parkowo – Dworskim i Folwarcznym  

w Wiśniowej (przy drzewie Dąb „Józef”) czynne w dniu biegu od godz. 11.00 do 14.30. 

 

IV. TRASA  

 

1. Długość trasy:  

Ok. 150 m – dla dzieci kl. I-IV szkół podstawowych (wzdłuż alei grabowej – trasa niebieska) 

Ok. 450 m  - dzieci kl.  V-VI szkół podstawowych; dziewczęta szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych (trasa żółta)  



Ok. 550 m – chłopcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (trasa czerwona) 

Ok. 850 m – dorośli (trasa zielona) 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki w Biurze Zawodów w dniu 

biegu w godz. od 11.00 do 12.30. 

2. Dzieci mogą wziąć udział w biegu jedynie pod opieką dorosłych. 

3. W biegu dla dorosłych mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. 

4. Każdy z uczestników biegu startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców i prawnych opiekunów). 

5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu 

Organizatora. 

7. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami 

Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.  

8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających. 

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu 

zawodników. 

10. Udział w Biegu jest BEZPŁPATNY.  

 

VII. ZGŁOSZENIA  

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są w Biurze Zawodów w dniu 23 lipca 

2017 w godz. 11.00 do 12.30.  

2. Za pełnoprawny udział w Biegu uważa się prawidłowo dokonane zgłoszenie w Biurze 

Zawodów. 

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami 

startowymi  będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 23 lipca 2017 roku w godz. 11.00 

do 12.30. 

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich 

rodzic bądź opiekun prawny zawodnika) zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że 

są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich 

stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. 



6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście i podpisać odbiór pakietu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie 

przekroczenia przewidywanej liczby Uczestników imprezy lub przekroczenia czasu 

przeznaczonego na zgłoszenia. 

 

VIII. KLASYFIKACJA 

 

1. W Biegu o Złoty Liść Józefa prowadzona będzie następująca klasyfikacja: 

a. dzieci, młodzież (z podziałem na dziewczynki i chłopców) 

b. dorośli (z podziałem na kobiety i mężczyzn) 

A) ok. 150 m – dziewczynki i chłopcy - klasy I-IV, 

A) ok. 400 m – dziewczynki i chłopcy - klasy V-VI, dziewczęta szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, 

A) ok. 550 m – chłopcy klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  

B) ok. 850 m – kobiety i mężczyźni.  

 

IX. NAGRODY 

 

1. Każdy z zawodników otrzyma zestaw startowy składający się z numeru, napoju oraz 

drobnego gadżetu.   

2. Zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii Biegu otrzymają medale, dyplomy i nagrody 

rzeczowe, a zdobywcy I miejsc dodatkowo – puchar.   

 

X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

1. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy uczestników  

2. Trasa biegu będzie oznakowana. 

3. Organizator zapewnia pomoc ratownika medycznego podczas trwania imprezy oraz napoje 

dla uczestników. 

 

 

XI. FINANSOWANIE 

 



1.Powiat Strzyżowski, SEGER. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy 

regulamin. 

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, 

przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

3. Zawodnicy biorący udział w biegu wyrażają  zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich 

wizerunku                            w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych 

na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów. 

4. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w 

imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. Kierownikiem Biegu będzie Powiatowy Koordynator Sportu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu dokonanie w Biurze Zawodów jest równoznaczne  

z akceptacją regulaminu biegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


