
Mała Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych  

Organizator: 

-Urząd Miasta Olesno  

- Oleski Klub Sportowy 

- Stowarzyszenie Atelier Sportu 

- Nadleśnictwo Olesno 

Kontakt do organizatora 

Osoba kontaktowa – Rafał Gniła 501727028 

Termin i miejsce: 

27.11.2022 

Ul. Sosnowa  OSP 46-300 

Godz.10.00 

Cele:  

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku  

- Promocja Lasów Państwowych  

- Promocja spędzania wolnego czasu w lasach  

- Integracja środowiska biegaczy   

Program minutowy 

Godz. 8.30 otwarcie biura zawodów  

Kategorie Wiekowe  

Godz. 10.00. Dzieci -U 6 dziewczynki  300M 

Godz. 10.20. Dzieci – U6 chłopcy 300M 

Godz. 10.40.Dzieci -U9 dziewczynki  500M 

Godz. 11.00 Dzieci -U9 chłopcy 500M 

Godz. 11.20 Dzieci -U14  dziewczęta 1000M 

Godz. 11.40 Dzieci -U14 chłopcy1000M 

12.10Dekoracja  Open Małych Mistrzostw Poslki 

- Prawo startu w biegach mają dzieci za zgodą klubu lub prawnego opiekuna  

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095  



- Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 27.11.2022  

- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 

organizatorów, policji i służb porządkowych  

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  

- Wyniki końcowe dostępne będą na platformie dostartu.pl 

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych  

Klasyfikacje  

Miejsca od 1 do 3 Nagrody rzeczowe 

 

Zgłoszenia:  

-  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

dostartu.pl do 23.11.2022 w dniach  24.11.2022 -26.11.2022 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W 

przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w biurze 

zawodów tj. 27.11.2022 

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej  

- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście 

startowej   

- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal,  gadżet od organizatora, posiłek 

regeneracyjny oraz numer startowy  

Opłaty: 

Biegi dzieci, młodzieży i seniorów  do 22.11.2022 – 20zł  

W dniu startu – 40zł  

W ramach opłaty startowej każde dziecko otrzymuje numer startowy wraz z chipem bezzwrotnym, 

pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny 

Wpłatę należy kierować poprzez system dotpay na stronie dostartu.pl  bądź  na konto organizatora 

Stowarzyszenie Atelier Sportu:  

konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007 

z tytułem wpłaty: Małe Mistrzostwa Polski.  Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika, za 

którego ma wpłynąć zapłata;  

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za 

których dokonywana jest opłata startowa  

Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wpłaty.  

Limit startujących w poszczególnych biegach 50 osób 



W przypadku odwołania imprezy z powodu wprowadzenia ewentualnych restrykcji związanych z 

covid -19 organizator zwróci pobrane opłaty startowe. Zwrot opłaty z innych przyczyn losowych 

zawodników nie będzie realizowany ( opłata może zostać przeniesiona na inną osobę lub przejść na 

kolejną edycję biegu) 

 

 


