
 
 
 

REGULAMIN BIEGU „PRZYJAŹNI INTERREG” 

IMPREZA  
Bieg Przyjaźni INTERREG V-A Republika Czeska - Polska to impreza towarzysząca o charakterze rekreacyjno-

sportowym do organizowanego przez Województwo Śląskie, Kraj Morawskośląski, Euroregion Śląsk 

Cieszyński/Těšínské Slezsko oraz Wspólny Sekretariat Programu Wydarzenia Rocznego Interreg V-A RCz-PL, które 

odbędzie się w dniach 5-6.10.2017 r. w Istebnej (PL) 

CEL ZAWODÓW 
1. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród uczestników imprezy. 

2. Promocja regionu atrakcyjnego turystycznie oraz Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.  

3. Upowszechnianie biegu jako aktywnej formy wypoczynku i skutecznego narzędzia promocji turystycznej. 

ORGANIZATOR 
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER 

Adres: Istebna 236; 43-470 Istebna, Polska; NIP: 5482627986; KRS 0000360558 

2. Oficjalna strona biegu: www.cz-pl.eu; 

www.pomiaryczasu.pl/event/bieg_przyjazni___beh_pratelstvi_interreg/ 

3. Kontakt w języku polskim: e-mail: rafal.kocon@istebna.eu; kom: +48 505 707 206 

 

TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW 
1. Bieg zostanie rozegrany 05.10.2017, start o godz. 16:30 

2. Biuro zawodów, miejsce startu i mety: Hotel „Złoty Groń”, Istebna.  

3. Dla biegu ustala się limit 100 uczestników. 

TRASA 
1. Bieg zostanie rozegrany na dystansie liczącym do 5 km 

2. Trasa prowadzi po nawierzchni urozmaiconej: trawa, asfalt, drogi polne.  

3. Limit czasu wynosi 2 godziny. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 

internetowej http://www.pomiaryczasu.pl/registration/bieg_przyjazni___beh_pratelstvi_interreg/ 

     w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 04.10.2017. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą 

z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883). 

4. Posiadanie w dniu startu minimum 18 lat. 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia 

zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegu terenowego. 

6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 
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7. Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Wspólny Sekretariat zatem, każdy zawodnik/ zawodniczka startuje bez 

konieczności opłaty startowej. 

KLASYFIKACJE 
W biegu zawodnicy klasyfikowanie będą wg następujących kategorii: 

 OPEN kobiet i OPEN mężczyzn – dekorowane będa miejsca od 1 do 5, 

 Naszybsza Polka, najszybszy Polak, 

 Najszybsza Czeszka, najszybszy Czech. 

Zwycięzcą biegu zostanie osoba, która w najlepszym czasie pokona trasę. 

PAKIET STARTOWY 
 Pamiątkowy gadżet INTERREG VA dla wszystkich startujących 

 Oznakowana trasa biegu oraz track GPS 

 Elektroniczny pomiar czasu 

 Dostęp do pryszniców 

 Bufet na mecie biegu: napoje izotoniczne i regeneracyjne, woda, owoce, słodycze itp. 

 Pamiątkowy numer startowy 

 Zabezpieczenie ratownicze 

 Multimedia 

 Ubezpieczenie NNW 

BEZPIECZEŃSTWO I FAIR PLAY 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki meteorologiczne za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej lub 

zbliżonych. 

2. Każdy uczestnik musi samodzielnie ocenić sytuacji panującej w górach i odpowiednio reagowania w razie 

pogorszenia pogody.  

3. Organizator może odwołać lub skrócić trasę biegu w razie załamania się pogody. 

4. Uczestnik musi poruszać się po oznakowanej trasie. 

5. Na trasie poza specjalnymi strefami nie wolno śmiecić. 

6. Zawodnik, który zmuszony będzie do zejścia z trasy musi zgłosić ten fakt organizatorowi biegu na numer 

podany przez organizatora w biurze zawodów. 

KARY 
Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i fair play mogą zostać ukarani: 

 upomnieniem, 

 karą czasową, 

 dyskwalifikacją. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Ewentualne zmiany regulaminu będą publikowane poprzez oficjalną strona na Facebook’u oraz drogą 

mailową do zawodników, którzy dokonali już zapisu. 

 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmował będzie Sędzia Zawodów wraz 

z organizatorem. 

 Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją. 



 
 

 Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 

Drogowego i dobrych zasad współżycia społecznego. 

 Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy poza 

wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i 

metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na 

zawody i powrotu z nich. 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem 

klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej". 

 Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.  


