
            
 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU  GŁÓWNEGO NA DYSTANSIE 5 km 

XXV OLESKIE ULICZNE BIEGI POKOJU 

13.05.2023 r. 

 

I. Organizatorzy: 

 Gmina  Olesno z siedzibą w Oleśnie (46-300 Olesno), ul. Pieloka 21, 

 Oleski Klub Sportowy, ul. Wachowska 10, 46-300 Olesno, 

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Wachowska 10a. 

 

II. Cel imprezy  

-   popularyzacja biegów jako najzdrowszej i najprostszej formy ruchu, 

-   integracja środowisk biegaczy z terenu całego kraju, 

- promocja olimpijskich wartości wśród dzieci i młodzieży, 

- promocja Olesna na arenie ogólnopolskiej. 

 

III. Termin, miejsce i trasa biegu 

1. Bieg odbędzie się 13 maja 2023 r. (sobota) o godzinie 16:30  w Oleśnie. 

2. Start i meta biegu zlokalizowane są na  Stadionie Miejskim w Oleśnie, ul. Wachowska 10. 

3. Długość trasy 5 km (2 pętle po 2500m). Trasa ma atest Polskiego Związku Lekkiej 

Atletyki. 

4. Trasa prowadzi drogami asfaltowymi, oznaczona  jest taśmami biało-czerwonymi. 

5. Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas brutto. Start bez chipa, jego 

zgubienie lub zniszczenie skutkuje dyskwalifikacją. Po ukończeniu biegu należy zwrócić chip! 

 

IV. Uczestnicy 

1. Biegacze indywidualni niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i 

narodowej. 

2. Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów, limit zgłoszeń 

wynosi 300 zawodników. 

3. W biegu prawo startu mają osoby wyłącznie te osoby, które do dnia 13 maja 2023 

ukończą 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie z przedziału wiekowego 16-18 lat muszą 

posiadać oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dopuszczające formalnie do biegu, 

które musi zostać podpisane przez wyżej wymienione osoby wyłącznie w biurze zawodów w 

dniu biegu. 



            
 

 

 

 

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, zobowiązani są do weryfikacji swoich danych  na 

podstawie dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem, w dniu zawodów               

w Biurze Zawodów.  

5. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

6. Dopuszczone do startu będą osoby zarejestrowane, które dokonały opłaty startowej. 

7. Biuro zawodów mieści się na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji i czynne 

będzie w godzinach od 13:30 do 15:30. 

 

IV. Zgłoszenia i opłata startowa 

1. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony dostartu.pl do dnia 

11.05.2023 r.  

2.  W dniu zawodów zapisu można dokonać wyłącznie w Biurze Zawodów. 

3. Uczestnikom zaleca się rejestrację on-line, w celu ograniczenia tworzenia się kolejek w 

dniu biegu w biurze zawodów.  

4. Za przyjęte zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 

dokonana przelewem opłata startowa. 

5.  Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie 5 dni roboczych od momentu 

rejestracji elektronicznej, jednak nie później niż do dnia 12.05.2023 r.  Niezaksięgowanie jej 

na koncie organizatora do dnia 13.05.2023 r. skutkuje skreśleniem z listy uczestników.  

6. Opłata za pakiet startowy dla uczestników biegu głównego wynosi: 

- 40 zł przy wpłatach zaksięgowanych do dnia 11.05.2023 r. do godz.12.00 

!Opłata za Bieg możliwa jest tylko poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane 

przez organizatora! Organizator nie przyjmuje opłat w gotówce! 

7. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek: 

Oleski Klub Sportowy 

ul. Wachowska 10 

46-300 Olesno 

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Olesno 

Nr rachunku: 69 8909 0006 0040 0400 1182 0105 

W tytule należy wpisać „Opłata startowa za biegi” oraz podać imię i nazwisko 

zawodnika 

 

8. W przypadku rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesiona 

na innego uczestnika. 



            
 

 

 

 

9. Z uwagi na limitowaną ilość miejsc, w biegu może wziąć udział do 300 zawodników. 

Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyjęciem 

zgłoszenia do biegu. 

10. W przypadku, gdy wydarzenie nie będzie mogło się odbyć w pierwotnie 

zaplanowanym terminie, na prośbę uczestnika Organizator zwróci opłatę startową na konto, 

z którego zostały przelane środki. 

11. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:  

 elektroniczny pomiar czasu, 

 zabezpieczenie medyczne, 

 pamiątkowy medal,  

 ciepły posiłek, 

 napój, 

 gadżet, 

 wspaniałą, niezapomnianą atmosferę! 

 

V. Klasyfikacja 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 

2. Dodatkowo nagrodzeni zostaną: 

 najlepsza Oleśnianka i najlepszy Oleśnianin (osoby na stałe zameldowane na 

terenie Gminy Olesno) 

 Najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Niepełnosprawni (uwaga! Ze 

względu na profil trasy organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach) 

 najstarszy uczestnik biegu i najstarsza uczestniczka biegu, 

 dodatkowo wśród uczestników prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii służb 

mundurowych (m.in. Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji, Straży 

Miejskiej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei). Warunkiem jest okazanie dokumentu 

potwierdzającego pełnienie służby. Przy klasyfikacji do nagród w kat. M, brane będą pod 

uwagę tylko osoby biegnące w pełnym umundurowaniu (mundur i buty ćwiczebne). 

2.1. Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min. 3 

klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min. 3 

osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii generalnej (open). 

3. O uwzględnieniu w konkretnej klasyfikacji decyduje poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy z zaznaczeniem odpowiedniego wariantu. 

 

 

 



            
 

 

 

 

VI. Nagrody 

1. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe 

(organizator zastrzega możliwość zastąpienia nagród rzeczowych voucherami 

upominkowymi) o wartości odpowiednio:  

 I miejsce – 1000 zł       

 II miejsce – 700 zł 

 III miejsce – 300 zł 

2. Zwycięzcy w pozostałych kategoriach otrzymają puchary/medale i/lub upominki. 

 

VII. Kontakt z organizatorami: 

Komandor Biegów - Artur Chęciński – tel. 668 337 791 

Gmina Olesno - Urząd Miejski w Oleśnie - tel. (34) 350-91-72 e-mail: biegi@olesno.pl   

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. 

4.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane 

do koszulek sportowych na piersiach lub innym widocznym miejscu. Pod karą 

dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości.  

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających 

numerów startowych.  

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie bez podania 

przyczyn. 

8.  Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do 

Organizatorów w ciągu 0,5h od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzygają 

Organizatorzy, a ich decyzje są nieodwołane. Uczestnik wnosi protest po wpłacie 

kaucji w wysokości 50,00 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi. 

9. Uczestnictwo w biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku w akcjach promocyjnych, materiałach i folderach 

reklamowych oraz na stronie internetowej organizatora. 

 

mailto:biegi@olesno.pl


            
 

 

 

 

Prosimy Zawodników o nie zaśmiecanie trasy biegu, zabieranie pustych 

opakowań ze sobą i pozostawienie ich w miejscach wyznaczonych. Naruszenie 

tego obowiązku grozi dyskwalifikacją oraz naraża go na kary finansowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Biegu Głównego na dystansie 5 km 

XXV Oleskich Ulicznych Biegów Pokoju organizowanego w dniu 13 maja 2023 roku i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych.  

 

 Oświadczam, że jestem świadom charakteru biegu, jego zasad i warunków i 

potwierdzam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.  

 

 Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział 

w imprezie.  

 

 Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich 

danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i 

promocji.  

 

 

 

         ………………………………………. 

                   Data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

 

Program minutowy imprezy 13 maja 2023 r.: 

 

13:30 – otwarcie biegów 
 
Biegi dzieci: 
 
14:00 - I bieg rocznik 2016 i młodsi - dz. 150 m 
 
14:05 - I bieg rocznik 2016 i młodsi - chł. 150 m 
 
14:10 - II bieg rocznik 2015 – dz. 450 m 
 
14:15 – II bieg rocznik 2015 – chł. 450 m 
 
14:20 – III bieg rocznik 2014 – dz. 450 m  
 
14:25 – III bieg rocznik 2014 – chł. 450 m 
 
14:30 - IV bieg rocznik 2013 i 2012 - dz. 600 m 
 
14:35 - IV bieg rocznik 2013 i 2012 - chł. 600 m 
 
14:40 - V bieg rocznik 2011 i 2010 - dz. 1000 m 
 
14:50 - V bieg rocznik 2011 i 2010 - chł. 1000 m 
 
15:00 - VI bieg rocznik 2009, 2008 - dz. 1000 m 
 
15:10 - VI bieg rocznik 2009, 2008- chł. 1000 m 
 
15:20 - VII bieg roczniki 2007, 2006, 2005, 2004 - dz. 1000 m 
 
15:30 - VII bieg roczniki 2007, 2006, 2005, 2004 - chł. 1000 m 
 
 
15:50 - wspólna ROZGRZEWKA dla uczestników biegu głównego i biegu rodzinnego 
 
16:10 – VI Oleski Bieg Rodzinny 500m 
 
16:30 - Bieg Główny na dystansie 5 km – trasa z atestem PZLA 
 
17:10 - Wręczenie nagród i zakończenie Jubileuszowej XXV edycji Oleskich Ulicz-
nych Biegów Pokoju 
 


