
REGULAMIN 

XI MEMORIAŁ IM. MICHAŁA WOJTANOWSKIEGO 

ELIMINACJE STREFOWE JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

BIELAWA, 24 września 2022 r. 

 

I. CEL 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej formy ruchu i wypoczynku 

- upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego 

- promocja miasta Bielawa 

- uczczenie pamięci zmarłego Michała Wojtanowskiego, trenera i założyciela klubu ULKS 

MUFLON BIELAWA 

 

II. ORGANIZATOR 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

tel.748339510 

E-mail: sport@osir.bielawa.pl 

www.osir.bielawa.pl 

- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Dzierżoniowie 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Termin zawodów: 24 września 2022 r.- sobota 

Miejsce zawodów: Camping Sudety w Bielawie, ul. Wysoka 1 

 

IV. PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 

08: 30- 09: 50- zapisy dzieci w biurze zawodów 

10: 00-11: 50- zapisy osób uczestniczących w biegu głównym  

10: 00- rozpoczęcie biegów dla dzieci w następującej kolejności: 

Bieg przedszkolaków na 100m 

Bieg dziewcząt na 200m 

Bieg chłopców na 200m 

Bieg dziewcząt na 400m 

Bieg chłopców na 400m 

mailto:sport@osir.bielawa.pl
http://www.osir.bielawa.pl/


Bieg dziewcząt na 600m 

Bieg chłopców na 600m 

Bieg dziewcząt na 800m 

Bieg chłopców na 800m 

 

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom biegów dla dzieci odbędzie się po zakończeniu 

rywalizacji wszystkich kategorii. 

 

12: 00 - bieg główny na 2150m 

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom biegu głównego. 

 

V. UCZESTNICTWO 

- uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 24 września 2022 r. ukończyły 18 

lat.  

- osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu tylko za zgodą pisemną rodziców lub 

opiekunów * załącznik do regulaminu (oświadczenie- dzieci). 

- uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez OSiR Bielawa. 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

- wszystkich uczestników biegu obowiązują zasady fair play, których przekroczenie może 

skutkować dyskwalifikacją. 

- udział w biegu jest dobrowolny, a zgłaszający się uczestniczy w nim na własną 

odpowiedzialność. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

- zapisy do biegu będą przeprowadzane w dniu startu tj. 24 września 2022r.  

- każdy zawodnik otrzyma podczas zapisu kartę startową i numer (karta startowa dostępna jest 

w załączniku) 

- karta startowa jest podstawą do klasyfikacji zawodnika i należy ją przekazać sędziemu na 

mecie 

- zapisy mogą się wydłużyć, w związku, z czym prosimy nie pozostawiać zapisania się na 

zawody na ostatnią chwilę. 

 



VII. NAGRODY 

Biegi przedszkolaków, dzieci i młodzieży: 

Triumfatorzy klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I- III 

otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe. 

 

Bieg główny: 

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz 

nagrody rzeczowe. 

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają medale. 

Nagrody dla Super Seniora i Super Seniorki! 

Zawodnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród  

W kategoriach wiekowych. 

 

VIII. KLASYFIKACJE 

 

Kategorie wiekowe dla dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców  

 

PRZEDSZKOLAKI: 

-rocznik 2018 i młodsi (4 lata i młodsi), dystans: 100m 

-roczniki 2017-2016 (5-6 lat), dystans: 100m 

 

Roczniki: 2015-2014 (7-8 lat), dystans: 200m 

Roczniki: 2013-2012 (9-10 lat), dystans: 400m 

Roczniki: 2011-2010 (11-12 lat), dystans: 600m 

Roczniki: 2009-2008 (13-14 lat), dystans: 800m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie dla kobiet i mężczyzn  

(BIEG GŁÓWNY) 

 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

 

Klasyfikacje wiekowe: 

K i M 19 (15- 19 lat)  

K i M 20 (20-29 lat) 

K i M 30 (30-39 lat) 

K i M 40 (40-49 lat) 

K i M 50 (50-59 lat) 

K i M 60 (60-69 lat) 

K i M 70 (70 lat i więcej) 

 

Dystans biegu głównego: 2150m (pętla wokół jeziora) 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- XI Memoriał im. Michała Wojtanowskiego odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne 

-podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty do koszulki z 

przodu na klatce piersiowej i wypełnioną kartę startową 

-zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani 

-uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór oraz obuwie sportowe 

-uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy 

-organizator XI Memoriału im. Michała Wojtanowskiego zapewnia ochronę danych 

osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych 

-organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na 

tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy. 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 

 


