
1 

 

 

REGULAMIN 

„GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!” 

BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY 

I. ORGANIZATOR:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

II. SPONSOR: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

18.09.2022 r. Kędzierzyn-Koźle – godz. 10.15 

start/meta – parking przed Halą Sportową „Śródmieście:, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.  

IV. CEL: 

a) Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako element aktywności fizycznej. 

b) Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży. 

c) Propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu.  

V. KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANS:  

1. DZ/CH rocznik 2018 i młodsi  -   50 m 

2. DZ/CH rocznik 2017   - 100 m 

3. DZ/CH rocznik 2016   - 150 m 

4. DZ/CH rocznik 2015   - 200 m 

5. DZ/CH rocznik 2014    - 250 m 

6. DZ/CH rocznik 2013    - 250 m 

7. DZ/CH rocznik 2012    - 300 m 

8. DZ/CH rocznik 2011    - 300 m 

9. DZ/CH rocznik 2010    - 500 m 

10. DZ/CH rocznik 2009    - 500 m 

11. DZ/CH rocznik 2008 – 2006   - 800 m 

Długość trasy zależy od kategorii wiekowej.  

VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej https://time-

sport.pl/bieg/6993 do 12.09.2022 r.  

2. 17.09.2022 r. (sobota) - od godz. 15.00 do 19.00 w Hali Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 

29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

3. 18.09.2022 r. od godz. 8.00 do 9.15 w Hali Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

4. Organizator ustala limit Uczestników biegu dzieci i młodzieży do 350 osób. Decyduje kolejność 

zgłoszenia poprzez zapisanie się na listę startową. 

VII. WYDAWANIE NR STARTOWYCH: 

Weryfikacja Zawodników, wydawanie nr startowych odbędzie się w biurze zawodów w Hali Sportowej 

„Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle: 

 - 17.09.2022 (sobota) - od godz. 15.00 do 19.00  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftime-sport.pl%2Fbieg%2F6993%3Ffbclid%3DIwAR1Xq0g0CFMe7LqYI95oK6zsCoa3JLo4cRjQnQjxmEchXH2HqryVGm63vF8&h=AT0IQKX5if6KDHtv7uvvR-pDZTw4lo2ucjnuL0KiPxFJ3I2P8TDxVJj1bifjwDBLpIDvXX7yxvvseRMjjvgVFy0olDJFvZTHlfBoBiXLxAonWv7UkO6Hw2c48Ecdpsrwtr4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftime-sport.pl%2Fbieg%2F6993%3Ffbclid%3DIwAR1Xq0g0CFMe7LqYI95oK6zsCoa3JLo4cRjQnQjxmEchXH2HqryVGm63vF8&h=AT0IQKX5if6KDHtv7uvvR-pDZTw4lo2ucjnuL0KiPxFJ3I2P8TDxVJj1bifjwDBLpIDvXX7yxvvseRMjjvgVFy0olDJFvZTHlfBoBiXLxAonWv7UkO6Hw2c48Ecdpsrwtr4
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 - 18.09.2022 r. (niedziela) od godz. 8.00 – 9.15 - uczestnicy zapisani w godz. od 9.15 do 9.45 – nowe 

zapisy w przypadku wolnych miejsc startowych. 

Wszyscy Uczestnicy Biegu Dzieci i Młodzieży otrzymują pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety. 

Zawodnicy od rocznika 2011 zajmujący I-III miejsca otrzymują statuetki. 

VIII. PROGRAM MINUTOWY:  

godz. 10.00 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 

1. DZ/CH rocznik 2018 i młodsi  -   50 m  godz. 10.15 

2. DZ/CH rocznik 2017   - 100 m  godz. 10.25 

3. DZ/CH rocznik 2016   - 150 m  godz. 10.30 

4. DZ/CH rocznik 2015   - 200 m  godz. 10.35 

5. DZ/CH rocznik 2014    - 250 m  godz. 10.40 

6. DZ/CH rocznik 2013    - 250 m  godz. 10.45 

7. DZ/CH rocznik 2012    - 300 m  godz. 10.50 

8. DZ/CH rocznik 2011    - 300 m  godz. 10.55  

9. DZ/CH rocznik 2010    - 500 m  godz. 11.00 

10. DZ/CH rocznik 2009    - 500 m  godz. 11.05 

11. DZ/CH rocznik 2008  –  2006  - 800 m  godz. 11.10 

 

Godziny startu dzieci mogą ulec zmianie. 

Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów. 

Udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny. 

IX. POMIAR CZASU: 

W czasie Biegu Dzieci i Młodzieży będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem 

bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy należy umieścić 

w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, 

w przeciwnym wypadku Organizatorzy nie gwarantują prawidłowości pomiaru czasu.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy.  

2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

4. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.   

5. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. 

6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

7. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu: „GAZ-SYSTEM na piątkę!”. 

8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie podczas trwania biegu. 

9. Uczestnik Biegu startuje wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna prawnego i ponosi związane  

z tym ryzyko. 

10. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała  

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
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11. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia  

na pobocze trasy biegu. 

12. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. 

13. Organizator nie pokrywa kosztów transportu medycznego związanego z obecnością lub 

uczestnictwem w Biegu. 

14. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać niezwłocznie do 15 minut po zakończonym biegu  

u Organizatora w każdej kategorii wiekowej. Po tym czasie protesty dotyczące biegu nie będą 

rozstrzygane.  

15. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu biegu głównego. 

16. Kategoria jest uznana, jeśli w danej kategorii wystartuje min. 3 Zawodników.  

17. W czasie biegu dzieci na rękach rodziców/opiekunów będą zdyskwalifikowane.  

18. Za bezpieczeństwo dziecka biorącego udział w biegu odpowiada rodzic/opiekun lub opiekun grupy.  

19. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.  

20. Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

21. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. 

22. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

 

 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kędzierzynie-Koźlu 


