
REGULAMIN 
IV FESTIWALU  BIEGÓW 

im. Bronisława Malinowskiego oraz III Bieg „Ujków Bieruńskich” 
o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia 

                                                      
I. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak 
i dorosłych, 

2. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz zintegrowanie społeczności lokalnej – 
mieszkańców Bierunia i Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 

 
II. ORGANIZATOR 

1. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
2. Uczniowski Klub Sportowy „Maraton-Korzeniowski.pl” Bieruń. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE 

1. 24 wrzesień 2011r. (sobota) – boisko sportowe przy Pływalni SP-1, ul. Krakowska 28, 
2. Otwarcie zawodów o godz. 9:50. Start do pierwszych konkurencji o godz. 10:00, 
3. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 8:30 – 9:50, 
4. Zawody zostaną rozegrane na bieżni lekkoatletycznej.  

 
IV. UCZESTNICTWO 

1. Bieg im. Bronisława Malinowskiego Szkoły: Podstawa, Gimnazjum, Ponadgimnazjalna – uczniowie szkół Powiatu 
Bieruńsko - Lędzińskiego, 

2. Bieg „Ujków Bieruńskich” – OPEN.  
 

V. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 września. 
2. Zgłoszenia do „Biegów im. Bronisława Malinowskiego” od szkół na listach zbiorowych z pieczątką szkoły i dyrektora na nr 

fax. 32/216-21-38 lub e-mail: halag1@bosir.bierun.pl 
3. Zgłoszenia do „Biegów Ujków Bieruńskich” na nr tel. 32/324-25-29 lub e-mail: sport@bosir.bierun.pl 

 
VI. KLASYFIKACJA 

1. szkoły podstawowe: 
 rocznik 2002-2004, kl. 1-3, dz, chł 1 okrążenie 
 rocznik 2001, kl. 4, dz. – 2 okrążenia, chł – 3 okrążenia, 
 rocznik 2000, kl. 5, dz. – 2 okrążenia, chł. – 3 okrążenia, 
 rocznik 1999, kl. 6, dz. – 2 okrążenia, chł. – 3 okrążenia, 

2. szkoły gimnazjalne: 
 rocznik 1998, kl. 1, dz. – 3 okrążenia, chł – 4 okrążenia, 
 rocznik 1997, kl. 2, dz. – 3 okrążenia, chł – 4 okrążenia, 
 rocznik 1996, kl. 3, dz. – 3 okrążenia, chł – 4 okrążenia, 

3. szkoły średnie: 
 rocznik 1995-93, kl. 1-3, K – 4 okrążeń, M – 5 okrążeń, 

4. Open: 
 19-29 K – 6 okrążeń, M – 8 okrążeń  
 30-39 K – 6 okrążeń, M – 8 okrążeń 
 40-49 K – 6 okrążeń, M – 8 okrążeń 
 pow. 50 K – 6 okrążeń, M – 8 okrążeń 

5. Starty przeprowadzone zostaną w seriach. O zajętym miejscu będzie decydował uzyskany czas na danym dystansie.        
6. 1 okrążenie = 225m     

 
VII. NAGRODY 

Im- puchar, II-III m- medal 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgodę na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich wyrażają pisemnie rodzice lub prawni opiekunowie. Warunek 

bezwzględny. 
2. Wszyscy zawodnicy biorą  udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku 

do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
3. Uczestnicy zawodów są ubezpieczenie polisą NNW. 
4. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy zobowiązani są do przeprowadzenia rozgrzewki na zamkniętej trasie 

zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników poruszających się poza 
wyznaczoną trasą. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


