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I. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się w dniu 17.09.2016r (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju przed biegiem 

głównym w godzinach między 16.30-17.30 

2. Start i Meta znajdują się przy Hali Widowiskowo-Sportowej  w Jastrzębiu-Zdroju 

 Aleja Jana Pawła II 6  

II. Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców  

 Kategoria dziewcząt i chłopców - rocznik 2010 i młodsi – dystans ok. 150m 

 Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2009-2007 – dystans ok. 350m 

 Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2006-2004 – dystans ok. 800m 

 Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2003-2001 – dystans ok. 1800m 

III. TRASA, POMIAR CZASU – BIEG GŁÓWNY   

1. Trasy biegów Małego Jastrząbka będą przebiegać przez Aleję Jana Pawła II  

3. Pomiar czasu: Elektroniczny za pomocą chipów w numerze startowym 

IV. UCZESTNICTWO  :  

W biegu mogą startować dzieci i młodzież urodzona w latach 2001 i młodsi 

Warunek Udziału w Biegu :  

1. Dokonanie zgłoszenia poprzez panel zapisów firmy Data Sport : 

 poprzez formularz zgłoszeniowy lub poprzez zgłoszenia zbiorowe 

 
 

 



2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna 

akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

3.  Uczestnicy IV Biegów Małego Jastrząbka muszą posiadać zgodę na udział                      

w biegu od rodzica/opiekuna prawnego.   

V. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetową http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/  do 15 września 

2016r do godz. 24.00.  

W dniu zawodów organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń! 

W biegach młodzieżowych organizator nie pobiera wpisowego. 

VI. BIURO ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6 

Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 17.09.2016 w godzinach od 14.00 do 16.00 

W biurze zawodów osoby zgłoszone indywidualnie przez internet będą mogły 

odebrać numer startowy. Nie ma możliwości zgłoszenia się do biegu młodzieżowego 

w biurze zawodów. 

VII. NAGRODY 

 każdy na mecie otrzyma pamiątkowe medale 

 za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach – statuetki oraz upominki 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

 Pobranie numeru startowego będzie oznaczało akceptację niniejszego 

regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

organizatora.  

 Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w 

widocznym miejscu z przodu.  

 Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników w czasie trwania biegu.  

 Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu. 

 W sprawach spornych decyzje sędziego głównego biegu są ostateczne. 

aprobata 

http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/

