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Regulamin I Integracyjny Bieg Regionu Kozła 
 

 

1. PATRONAT HONOROWY 
Pan Jerzy Fabiś – burmistrz Kargowej 

2. CEL IMPREZY 
 

a. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego 
czasu.  

b. Promowanie walorów turystyczno-przyrodniczych Regionu Kozła.  
c. Integracja biegaczy Regionu Kozła. 

 
3. ORGANIZATOR BIEGU 

Babimojski Klub Biegowy „Bakcyl” 
Lokalna Grupa Działania Region Kozła 
 

Dyrektorzy biegu: 
Leszek Stasik (tel.: 695 88 11 81) 
Bogusław Pietrusiewicz (tel.: 509 59 11 02) 
 

4. PARTNERZY BIEGU 

• Ośrodek Wypoczynkowy „Liny”, 

• Tartak-Stolarnia Rzepa, 

• Raisio Sp. z o.o., Zakład produkcyjny SULMA, 

• Odido – Podmokle Wielkie, 

• IKEA Industry, 

• Nadleśnictwo Babimost, 

• Gmina Kargowa, 

• Gmina Babimost. 
 

5. PATRONAT MEDIALNY: 

• Dzień Wolsztyński, 

• Głos Wielkopolski, 

• naszemiasto.pl 
 

6. TERMIN I MIEJSCE 
 

22 marca 2015 roku (niedziela).  

Drogi i ścieżki dookoła Jeziora Liny. Start i meta na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Liny”. 

Start o godzinie 12:00. 
 

7. TRASA BIEGU: 
a. Trasa o nawierzchni gruntowej, długość trasy 10 km (2 pętle),  
b. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry. 
c. Elektroniczny pomiar czasu przy wykorzystaniu chipa mocowanego do sznurówek.  
d. Punkt z wodę będzie znajdować na około 5 km. 
e. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.  
f. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s. 
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g. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu  
i dojechania do mety autem Organizatora z napisem KONIEC BIEGU 

 

8. BIURO ZAWODÓW 
 
Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Biuro będzie czynne w 
niedzielę 22 marca 2015 r. w godzinach od 10:00 do 11:30. 
 

9. UCZESTNICTWO 
 
Do udziału w biegu głównym dopuszczeni są zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu 22.03.2015 r. 
ukończą 18 lat i zostaną zweryfikowani w biurze zawodów i: 

a. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu  
w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu. 

b. potwierdzą złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (każdy 
zawodnik pełnoletni startuje na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać 
m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia; dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie 
zawodników posiadających dobry stan zdrowia, nieposiadających przeciwwskazań medycznych 
do uczestnictwa w zawodach) 

c. wyrażą zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 
wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.  

 
Odbieranie numerów, pakietów i chipów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu 
identyfikacyjnego ze zdjęciem. 
Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i tym samym 
zawodnicy w pełni akceptują powyższe regulacje oraz zobowiązują się do ich przestrzegania 
 

10. ZGŁOSZENIA 
 

a. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 
http://czasnachip.pl/2015/kargowa.php 

b. Organizator ustala limit zawodników na 100 osób. O udziale Uczestników w BIEGU decyduje 
kolejność opłaconych zgłoszeń. 

c. Opłata za udział wynosi 15 zł, płatna na konto BKB „Bakcyl”, ul. Żwirki i Wigury 10/A, 66-110 
Babimost, numer rachunku 539660 0007 0012 6410 2000 0010, z dopiskiem, opłata startowa -
imię i nazwisko. Termin dokonywania wpłat do 15 marca 2015 roku. 

d. W dniu startu istnieje możliwości zapisów w przypadku wolnych miejsc do osiągnięcia limitu 
uczestników. 

e. Raz dokonana opłata nie podlega zwrotowi. 
 

11. KLASYFIKACJE  
 

Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie pomiaru elektronicznego prowadzonego przez 
firmę CZASnaCHIP.pl  
Podczas BIEGU prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

a. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn I Integracyjnego Biegu Regionu Kozła; 
b. klasyfikacja pracowników IKEA Industry kobiet i mężczyzn 

(puchary otrzymają zdobywcy miejsc I-III  wyżej wymienionych klasyfikacji); 
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c. Puchar Dnia Wolsztyńskiego (dla najszybszej biegaczki i biegacza, mieszkańców gmin, w 
których ukazuje się DZIEŃ WOLSZTYŃSKI: Babimost, Kargowa, Przemęt, Rakoniewice, Siedlec, 

Wielichowo, Wolsztyn, Zbąszynek, Zbąszyń); 
d. najwcześniej urodzeni uczestnicy biegu; 
e. najszybsi mieszkańcy gminy Babimost, Kargowa. 

 
12. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą BIEG otrzymają pamiątkowy medal. 
Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. 
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania 
imprezy. 
Przekazanie swojego numeru startowego i/lub chipa innej osobie spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w BIEGU nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani 
wymianie na pieniądze. 
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki 
startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub 
w całości. 
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać prawidłowo zamocowany chip. Brak prawidłowo 
założonego numeru oraz zamontowanego chipa doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika, a ponadto 
jakiekolwiek roszczenia dot. wyników w takich przypadkach nie będą uznawane. 
Organizator nie zapewnia natrysków. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony 
jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku 
uczestnictwa w BIEGU oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do 
odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w BIEGU w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika 
niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas BIEGU. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i 
niemożliwych do przewidzenia. 
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb medycznych, 
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników BIEGU. Organizator ma prawo usunąć  
z terenu BIEGU osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg BIEGU lub 
zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
Uczestnikom zawodów przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu w ciągu 15 minut po 
zamknięciu mety. Wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona  
w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Interpretacja niniejszego regulaminu 
leży wyłącznie w gestii Organizatora. 
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Plan Minutowy Zawodów 
 

 

godz. 10:00-11:30  wydawanie numerów startowych (biuro zawodów), 

godz. 11:30  oficjalne otwarcie I Przełajowego Biegu Regionu Kozła 

godz. 11:45  rozgrzewka, 

godz. 12:00  start do biegu, 

godz. 13:30   zamknięcie mety 

godz. 13:45   dekoracja zwycięzców 

godz. 14:15   zakończenie imprezy. 

 


