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REGULAMIN 

XIX OLESKIE ULICZNE BIEGI POKOJU 10.05.2014 

 
 

BIEG O „RÓŻĘ OLESNA” pętla 2 x 2500m 5000m  godz. 17.20 

BIEG  ViP-ów     600m    godz. 17.10 
 

Cel 

 

 popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu 

 promocja olimpijskich wartości wśród dzieci i młodzieży 

 

Organizator   
 

 Gmina Olesno Burmistrz Olesna 

 Stowarzyszenie „Oleska Jedynka' Olesno 

 Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy 

  

Uczestnicy 

 Biegacze indywidualni niezależnie od miejsca zamieszkania , przynależności klubowej i 

narodowej. 

 W biegu głównym występuje podział na kategorie wiekowe 

mężczyźni    kobiety 

M 18  do 29 lat  K 18  do 29 la 

M 30  do 39 lat  K 30  do 39 lat 

M 40  40-49 lat  K 40  40-49 lat 

M 50  50-59 lat  K 50  50- 59 

M 60  powyżej 60 lat  K 60  powyżej 60 lat 

M M  mundurowi 

   N  „sprawni inaczej” 

Warunki uczestnictwa 

 impreza ma charakter otwarty 

 zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą poprzez stronę internetową  

www.maratonypolskie.pl do dnia 09.05.2014 oraz w dniu imprezy osobiście od godz. 

14.00 do 17.00 w biurze zawodów  do wykorzystania limitu 400 zgłoszonych 

 N sprawni inaczej – zawodnicy z niepełnosprawnością 

 uczestnictwo w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność 

 start dla zawodników/zawodniczek  16 i 17 latków  rocznik 1998, 1997 i młodszych  

możliwy po osobistym  pisemnym  przedstawieniu  zgody rodziców lub osób prawnych 

w biurze zawodów 

 uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw i nieszczęśliwych wypadków 

 służby mundurowe uczestniczą w biegu w mundurach i butach ćwiczebnych 

  

Strona sportowa 

 

 nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny  

 sędzia główny ściśle współpracuje z komandorem biegów  

http://www.maratonypolskie.pl/
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Strona medyczna 

  

 Organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia imprezy 

 

Strona gospodarcza 

 

 Organizator  pobiera  symboliczną  opłatę startową  5km. x  2zł  =  10złotych 

 Każdy uczestnik, po ukończeniu biegu otrzyma medal,  dyplom, gorący posiłek, napój po 

ukończeniu biegu 

 

 Nagrody  

 Mężczyźni      Kobiety   

  I miejsce 1000 PLN   I miejsce  1000 PLN 

  II  750 PLN   II   750PLN 

  III  500 PLN   III   500PLN 

  IV  100 PLN   IV-V   100 PLN 

  V  50 PLN   V   50 PLN 

VI-X  Nagrody rzeczowe VI-X Nagrody rzeczowe 

  

Ponadto trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn 

premiowane będą  upominkami.  

Przewiduje się klasyfikację drużynową mundurowych  /drużyna mundurowa  to zespół 

liczący 3 zawodników/zawodniczek, indywidualną oraz Sprawni Inaczej. 

Pierwsze trzy drużyny w kategorii MM otrzymują puchary fundowane przez Burmistrza 

Olesna,  dla  trzech najlepszych w kategorii  niepełnosprawnych również puchary.  

 

Uhonorowany zostanie również najlepszy zawodnik/zawodniczka, Oleśnianin,  oraz 

najstarszy zawodnik. 

Szatnie i natryski dla zainteresowanych znajdować się będą na obiektach sportowych - oleski 

Orlik i pływalnia „Oleska Laguna”.     

 

UWAGA!!! 

Ze względu na profil trasy organizator nie przewiduje startu zawodników 

na wózkach. 

LICZBĘ STARTUJĄCYCH W BIEGU GŁÓWNYM OGRANICZA SIĘ 

DO 400 UCZESTNIKÓW – względy bezpieczeństwa 
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Pozostałe informacje: Urząd Miejski ul. Pieloka 21 46-300 Olesno tel. (0-34) 3597841-4 fax. 

034 3597283  e-mail : promocja@olesno.pl Pan Kamil Brzęczek oraz Pan Jan Stanisławczyk 

0514482986. 

  
Istnieje możliwość zamówienia noclegów w  Zespole Szkół Dwujęzycznych i  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Ekonomicznych, oraz hotelu AS w Oleśnie. Zgłoszenia na nocleg 

przesyłać do organizatora biegów do dnia 06.05.2014 

 

Postanowienia końcowe 
 

W biegu VIP-ów na dystansie 600m startują zaproszeni przez organizatora 

parlamentarzyści, samorządowcy, dziennikarze, prezesi, dyrektorzy, sponsorzy, 

biznesmeni, animatorzy sportu po przedłożeniu imiennych zaproszeń w biurze 

zawodów. 

 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

Biegiem kieruje Komandor Biegu, który decyduje o sprawach organizacyjnych i technicznych 

imprezy. 

 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w biegach  


