
REGULAMIN 

XIV Radziejowski Bieg Południowy – 10 km 

(trasa nie posiada atestu PZLA) 
 

 

ORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Radziejowie, Klub Sportowy ZRYW Radziejów 

 

TERMIN I MIEJSCE: 
1. Bieg odbędzie się 18.06.2017 r. (niedziela) o godz. 17.00  

2. Start i meta u podnóża STADIONU MIEJSKIEGO w Radziejowie ul. Sportowa 

3. Trasa będzie oznakowana co 1km 

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW 
 

ok. 18.30 - dekoracje biegu głównego – Stadion Miejski 

 

TRASA 
 

Dystans 10km- 90% asfalt 

Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów. Nie będzie pobierana kaucja za chip.  
Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa po biegu. 

 

UCZESTNICTWO 
 

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 18.06.2017r. -16 lat, podpiszą oświadczenie, że 

startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy i 

chip. Podczas weryfikacji należy przedstawić - dowód tożsamości. Oświadczenie od osób niepełnoletnich 
podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na stronie 

www.maratonypolskie.pl i www.biegradziejow.pl 
W biurze zawodów w dniu startu – Stadion Miejski – w godz. 14.00 – 16.30 – weryfikacja zawodników, 

wydawanie numerów startowych, chipów 

Kontakt z organizatorami – 668 929 946 

 e-mail: kontakt@bieg.nazwa.pl 

OPŁATA STARTOWA 

1.  do 31.05.2017r - 30,00 zł.  

2.  1.06 - 18.06.2017 r. - 40,00 zł. ( bez koszulki) 

Limit wynosi 200 osób ( liczą się zawodnicy z nadanymi numerami startowymi czyli z odnotowaną opłatą 

startową) . 

W pakiecie startowym:  koszulka techniczna i napój izotoniczny 

Wpłaty za bieg można dokonywać na konto organizatora: 

KS ZRYW Radziejów  ul. Sportowa 1 – 43 1600 1462 1839  2948 7000 0001 

Na przelewie koniecznie musi znaleźć się dopisek: opłata startowa Bieg 2017 - imię i nazwisko. W 

przypadku przelewu z opłatą dla kilku osób prosimy o podanie imion i nazwisk w dopisku lub przekazanie 
informacji kontakt@bieg.nazwa.pl 

 



Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z kategorii wiekowej M-7 i K-6, zawodnicy KS ZRYW 

Radziejów ,mieszkańcy Radziejowa (miasto i gmina) oraz zawodnicy legitymujący się bieżącym wynikami 

na 10km : M – poniżej 31 minut oraz K- poniżej 35 minut  

KLASYFIKACJE 
 

Mężczyźni: generalna i w kategoriach wiekowych : M-1 (16-19lat)-2001-1998, M-2(20-29 lat)-1997-1988, 
M-3 (30 -39)- 1987-1978, M-4 ( 40-49)-1977-1968, M-5 (50-59) 1967-1958 , M-6 –(60-69lat) 1957 -1948), 

M-7 – powyżej 70 lat, 1947 i starsi, 

Kobiety: generalna i w kategoriach wiekowych: K-2 (16-29lat)-2001-1988, K-3 (30-39)- 1987 –1978, K-4 ( 

40-49) 1977-1968, K-5 (50-59) 1967-1958, K-6 powyżej 60 lat – 1958 i starsze,  

 

NAGRODY 
 
Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników - puchar + nagroda rzeczowa 

Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki – puchar + nagroda rzeczowa 

Kategoria Radziejowianin i Radziejowianka – miejsca I-III –puchar + nagroda rzeczowa 

Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik – nagroda rzeczowa 
 

Kategorie wiekowe - miejsca 1–3 puchary/statuetki + nagroda rzeczowa  

Wśród uczestników biegu będzie rozlosowana nagroda rzeczowa – odbiór nagród za okazaniem numeru 
startowego  

Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach 

wiekowych. 
 

WYŻYWIENIE  
 

Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny, woda na mecie/półmetek  
 

KOMUNIKAT KOŃCOWY 
 
Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.biegradziejow.pl 

oraz www.maratonypolskie.pl 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez organizatora  i 
przymocowane do koszulek na piersiach oraz przymocowane na bucie chipy 

organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu 

szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu – pawilon sportowy na Stadionie Miejskim w 
Radziejowie 

bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

miejsca parkingowe tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach 

zawodników obowiązuje strój sportowy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych 

kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie 


