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Załącznik nr 1 

 

Regulamin imprezy 

„SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI” 

Powiat Kluczborski 11.11.2018 

 

Bieg z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

2. Popularyzacja wiedzy historycznej 

3. Popularyzacja biegania 

4. Popularyzacja regionu  

II. ORGANZATORZY 

1. Stowarzyszenie Kluczborska Grupa Biegowa 

2. Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS 

1. Sztafeta rozpocznie się 11.11.2018 o godzinie 6:00 na kluczborskim rynku. 

Zakończenie Sztafety będzie miało miejsce tego samego dnia również na kluczborskim rynku 

około godziny 17:00.  

2. Trasa przebiegać będzie przez 4 gminy powiatu kluczborskiego i będzie liczyć 

około100 km. 

IV. PRZEBIEG IMPREZY 

1. Bieg będzie miał formę biegu sztafetowego. 

2. Biegnący pobiegną w maksymalnie 10 osobowych zespołach pokonując odcinek 10 

km. 

3. Uczestnicy będą poruszali się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego, zajmując jeden pas ruchu drogowego oraz ustępując pierwszeństwa przejazdu na 

skrzyżowaniach podporządkowanych. 

4. Zawodnicy poruszać się będą w zorganizowanej kolumnie składającej się z:  

- dwóch radiowozów, które będą poruszały się przed oraz bezpośrednio za biegnącymi  

- pojazdu technicznego z obsługą biegu, który będzie poruszał się za drugim radiowozem 

Ambulans z zabezpieczeniem medycznym będzie przemieszczał się po trasie biegu znajdując 

się nie dalej niż 10 km od kolumny (ambulans nie będzie częścią kolumny). 
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W czasie dokonania zmiany uczestników sztafety, wręczenia medali oraz odwiezienia 

uczestników na miejsce startu kolumna będzie się poruszać bez wozu technicznego. 

Alternatywnie na końcu kolumny będzie poruszał się samochód osobowy z organizatorami 

wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny, zmienny o pomarańczowej barwie. 

5. Biegnący zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych 

oraz organizatora.  

6. Zawodnicy będą poruszać się maksymalnie blisko prawej krawędzi jezdni. 

7. Biegnący nie mogą wyprzedzać pojazdu będącego przed nimi. 

8. Kolumna będzie poruszać się z prędkością 10 km/h (6 min/km). 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Impreza przeznaczona jest dla biegaczy, którzy potrafią utrzymać tempo 6 min/km na 

dystansie 10 km bez zatrzymywania się. 

2. Impreza ma charakter otwarty - mogą w niej uczestniczyć biegacze, niezależnie od 

miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości, po dokonaniu rejestracji                     

i uiszczenia opłaty startowej. 

3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać odzież i buty sportowe adekwatne do warunków 

atmosferycznych, a w przypadku zapewnienia przez Organizatora elementów odzieży                     

w pakiecie startowym do ich użytkowania przez cały okres biegu. W szczególności zwraca się 

uwagę na konieczność posiadania elementów odblaskowych.  

4. W Biegu mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (które ukończyły minimum 16 lat) 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez prawnego opiekuna  

5.  Zapisanie się na imprezę Sztafeta Niepodległości jest równoznaczne                                   

z potwierdzeniem przez uczestnika znajomości regulaminu oraz z akceptacją oświadczenia               

o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu o charakterze wytrzymałościowym 

6. Zabrania się przystąpienia do biegu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych oraz z jakimkolwiek 

przeciwwskazaniem zdrowotnym (kontuzja, uraz itd.). 

7. Uczestników obowiązuje limit ukończenia zmiany 1h.  

8. Organizator zobowiązuje uczestników do pozostawienia pojazdów w miejscu startu            

w sposób zgodny z kodeksem ruchu drogowego.  

9. Po ukończeniu danej zmiany organizator zapewnia transport uczestników do miejsca 

startu poprzedniej zmiany. 

10. Uczestnicy mogą dokonać zapisu na jedną zmianę sztafety, w szczególnym przypadku 

Organizator dopuszcza wystartowanie na kilku etapach sztafety pod warunkiem otrzymania 

pisemnego pozwolenia. 

11.  Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się w kolumnie i po wyznaczonej przez 

organizatora trasie. 

VI. INNE POSTANOWIENIA 

1. W trakcie biegu nie będzie formy współzawodnictwa.  

2. Sztafeta nie jest biegiem na czas, ma charakter symboliczny. 

3. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Sztafecie osobie, która nie spełnia lub 

nie przestrzega wymagań niniejszego regulaminu. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną zgodnie z umową zawartą ze 

Stowarzyszeniem Służby Ratownicze wpisanym do KRS pod nr. 0000431160. 

5. Regulamin może ulec zmianie. 
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6. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczanie swojego wizerunku na portalach 

społecznościowych i stronach internetowych organizatorów i partnerów. 

8. Wszelkie nietypowe sytuacje mające miejsce podczas trwania imprezy należy 

niezwłocznie zgłosić do organizatorów. 

9. Szczegółowy przebieg trasy umieszczony jest na stronie internetowej 

www.kluczborskagrupabiegowa.pl 

VII. ORGANIZATORZY OBECNI NA TRASIE SZTAFETY 

1. Michał Kaczor 

2. Maciej Pecyna 

3. Sławomir Kwiatkowski 


