
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 

 

REGULAMIN 

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 

ŚWIETOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU LA 

I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZRZESZENIA LZS 

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
 

Starachowice 9.10.2021 r 

 

 
1. ORGANIZATOR: 

Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki 

KLKS Juventa-Kobex Starachowice 

 
 

2.  WSPÓŁORGANIZACJA: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Lekkoatletyka dla każdego 

Park Kultury w Starachowicach 

Urząd Miejski 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach  

ZHP Starachowice 

Nadleśnictwo Skarżysko  

Harcerska Grupa Ratownicza 

Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS 

 
 

3. PATRONAT HONOROWY: 

Prezydent Miasta Starachowice  

Starosta Powiatu Starachowickiego 



4. TERMIN I MIEJSCE: 
 

9.10.2021 godz: 11:00 

Biegi - Starachowice - tereny leśne wokół Harcerskiego ośrodka obozowego "Lubianka" 

 

Biuro Zawodów - Harcerski ośrodek obozowy ul. Jerzego Szydłowskiego 1 (wjazd od ulicy 

Myśliwskiej) 
 

5. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

Dziewczynki U10 (2012 i młodsi) – 400 m Chłopcy  U 10 - 400 m 

 U12 (2011-2010) – 400 m   U12 – 400 m 

 U14 (2009-2008) – 800 m   U14 – 800 m 

 U16 (2007-2006) – 1500 m   U16 – 2000 m 

 U18 (2005-2004) – 2500 m   U18 – 3000 m 

 U20 (2003-2002) – 2500 m   U20 – 3000 m 

 Seniorki (2001 i starsi) – 2500 m   Seniorzy – 3000 m  

 

Zawody będą rozgrywane na pętlach. 

Uwaga: Biegi seniorów, U20 i U18 rozegrane będą razem z oddzielną klasyfikacją (przy dużej 

frekwencji biegi oddzielne). 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie i licencje 

zawodnicze. Zawodnicy muszą wypełnić oświadczenia dotyczące koronawirusa. 

 

7. ZGŁOSZENIA: 

 

W kategoriach wiekowych: U16, U18, U20, Senior: 

Internetowy System Zgłoszeń i Licencji PZLA „Starter”: https://domtel-sport.pl/zgloszenia/ 

 

Zgłoszenia w biegach dzieci (kategorie: U10, U12, U14) przyjmowane są w biurze zawodów. 

Początek pracy biura zawodów zaplanowano na godzinę 9:00. 

Biuro zawodów będzie przyjmować zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10:30. 

Udział w biegu jest bezpłatny. Zawodnicy startują z numerami startowymi, które zabezpiecza 

organizator wraz z kartkami przypiętymi do numeru startowego. 

 

8. NAGRODY: 

Za miejsca I- III w każdej kategorii wiekowej organizatorzy przewidzieli nagrody w postaci: 

medale, puchary, nagrody rzeczowe. 

 

9. CATERING: 

Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników zawodów bezpłatny posiłek regeneracyjny 

https://domtel-sport.pl/zgloszenia/


10. INNE: 

Prosimy o przygotowanie kartek startowych z podaniem następujących danych uczestnika : 

Nazwisko / imię / rok urodzenia / klub / szkoła / dystans. 

Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że: 

❖  zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu 

w zawodach. 

❖  zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do jej 

przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad 

może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach. 

❖  wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także 

publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach 

oraz w internecie przez Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki, 

❖  jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

❖  nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach, 

❖  został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa 

w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa 

COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas 

kichania itp.). 
 

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie 

sporne rozstrzyga organizator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRAK PODPISANEGO OŚWIADCZENIA SKUTKUJE NIE DOPUSZCZENIEM DO ZAWODÓW. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam że wyrażam zgodę na start mojego syna/córki 
 

…………………………………………………………………….w zawodach lekkoatletycznych w 

dniu………………… 

Jestem zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie mam znamion infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na 

kwarantannie i nie miałem kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed 

udziałem w zawodach. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Podpisy osoby pełnoletnie same podpisują pozostali rodzice lub opiekunowie. 

 
Podpis osoby pełnoletniej Podpis rodziców lub opiekunów 



11. UBEZPIECZENIA: 

Zgodnie z art. 38 z dnia 25.06.2010 r ; ustawy o sporcie; 

- obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do 

klubu, którego zawodnik jest członkiem. 

 
 

12. WSTĘPNY PROGRAM MINUTOWY: 
 

9:00 – 10:30 Przyjmowanie zgłoszeń 

11:00 - 400m U10 dziewczynki 

11:10 - 400m U10 chłopcy  

11:20 - 400m U12 dziewczynki 

11:30 - 400m U12 chłopcy  

11:45 - 800m U14 dziewczynki 

12:00 - 800m U14 chłopcy  

12:15 - 1500m U16 dziewczęta 

12:30 - 2000m U16 chłopcy 

12:50 - 2500m K U18, U20, Seniorki 

13:10 - 3000m M 18, U20, Seniorzy 

13:45 - Dekoracje zwycięzców 
 

13. UWAGI KOŃCOWE: 
 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie oraz starcie 

i mecie, 

- organizator nie przewiduje depozytu, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

na trasie biegu, parkingu i starcie/mecie, 

- w sprawach spornych nieujętych regulaminem decyduje organizator, 

- uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku uczestników 

biegów i ich kibiców, każdy uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu, 

- administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki, 

- każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia 

zawodów. 

- interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 

14. KONTAKT: 

Kierownik zawodów: Dawid Kubiec tel: 516-290-238 

Koordynator zawodów: Wojciech Jarosz, tel: 600-914-061 


