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REGULAMIN 
XVI Mikołowski Bieg Uliczny 

im. Henryka Biskupiaka 
oraz druga edycja biegu                
Mikołów na „szóstkę” 

 
 

I. ORGANIZATOR 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
 

II. WSPÓŁORGANIZATOR 

- Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe Biegaton Mikołów 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Biegi odbędą się 29 września 2018 r. w Mikołowie 

2. Początek biegów o godzinie 12:00 – 6km i 10km 

Start – rynek w Mikołowie, ul. Rynek 16 

Meta – Kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45  

Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 11:45. 

Biuro zawodów będzie czynne: 29.09.2018 r. w godz. 9:30 – 11:15 

ul. Plac Harcerski 1, Mikołów, 43-190 

3. Długość trasy:  

6 km – druga edycja biegu Mikołów na „szóstkę”  

10 km – XVI Mikołowski bieg uliczny im. Henryka Biskupiaka  

trasy nie posiadają atestacji 

4. Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi 

biegu, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz organizatora. 

5. Trasa biegu prowadzi ulicami Mikołowa w 99% nawierzchnią asfaltową.   

6. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę 

zostaną natychmiastowo zdyskwalifikowani. 

7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący dla obu 

dystansów 1 godzinę  i 30 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety 

do godz. 13:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

8. Trasa  oznaczona jest co 1 km. 
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9. Punkt odżywczy znajdować się będzie na 5 kilometrze trasy (na wysokości 

kompleksu sportowo rekreacyjnego MOSiR). Do dyspozycji zawodników będzie 

woda mineralna. 

Impreza towarzysząca – Biegi Dzieci i Młodzieży 

Kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45 

Początek godzina 9:30 

Wszystkie szczegóły znajdują się w odrębnym regulaminie imprezy. 
 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W „XVI Mikołowskim biegu ulicznym” oraz drugiej edycji biegu Mikołów                         

na „szóstkę” prawo startu mają osoby, które do dnia 29 września 2018 roku ukończą 

16 lat. Osoby niepełnoletnie musza przekazać zgodę prawnego opiekuna                 

na udział w imprezie do biura zawodów. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.                         

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia 

zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie                    

w zawodach na własną odpowiedzialność  

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się 

w Biurze Zawodów w dniu 29.09.2018 r. (Mikołów, ul. Plac Harcerski 1),    

4. Decyzje lekarzy lub ratowników medycznych dotyczące startu czy też 

kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin. 

6. Elektroniczny pomiar czasu technologią RIFD opartą na chipach pasywnych. 

Chipy zwrotne powinny być zamocowane na butach. Każdy uczestnik zobowiązany 

jest do zwrotu chipu. 

7. Szatnia i przechowalnia bagażu w dniu 29 września br. będzie znajdowała się na 

krytej pływalni Aqua Plant i przyjmować będzie rzeczy od godziny 9.30 do 11.50. 

Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem 

numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia 

organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Zawodnicy mają 

możliwość bezpłatnego skorzystania z pryszniców w Krytej pływalni Aqua Plant. 

Będzie również możliwość skorzystania z mobilnej szatni. 

8. Informujemy, iż ze względu na trudność trasy start osób na wózkach inwalidzkich 

w kat. niepełnosprawni może być utrudniony. 



3 
 

9. Zawodnicy niepełnosprawni startują za okazaniem orzeczenia                                           

o niepełnosprawności wydanego przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności 

lub odpowiedniego zaświadczenia w tym przedmiocie wydanego przez ZUS. 
 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu oraz uiszczenie 

opłaty w wysokości 30zł na podane poniżej konto bankowe. Zapisy elektroniczne 

rozpoczną się 16.07.2018 r. i zakończą 16.09.2018 r. Uczestniczy zgłaszający się 

elektronicznie otrzymają pamiątkową koszulkę. Wpłaty na konto dokonane                  

po 16.09.2018 r. nie uprawniają do startu w imprezie oraz nie będą zwracane. 
 

Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów 

43-190 Mikołów, Osiedle przy Plantach 3/42, NIP 635-183-38-17 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Mikołów 

67 2030 0045 1110 0000 0382 9720 

Tytułem: Opłata startowa Mikołowski Bieg Uliczny 

Imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria 
 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy tj. 29.09.br. w biurze 

zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego                        

oraz uiszczenie opłaty gotówkowej w wysokości 50zł w biurze zawodów.  

Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy nie otrzymają pamiątkowej koszulki. 

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację 

regulaminu i dokonanie opłaty startowej. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
 

 

VI. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

1. W XVI Mikołowskim biegu ulicznym będą prowadzone kategorie wiekowe: 

Kobiety     Mężczyźni    

- K-16: 16 - 19 lat,     - M-16: 16 - 19 lat,    2002 - 1999 

- K-20: 20 - 29 lat,    - M-20: 20 - 29 lat,    1998 - 1989 

- K-30: 30 - 39 lat,    - M-30: 30 - 39 lat,    1988 - 1979 

- K-40: 40 - 49 lat,    - M-40: 40 - 49 lat,    1978 - 1969 
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- K-50: 50 i starsze    - M-50: 50 - 59 lat,    1968 - 1959 

                                       - M-60: 60 - 69 lat,    1958 - 1949 

                                       - M-70: 70 lat i starsi 1948 i starsi 

- K i M – niepełnosprawni  

.  Najlepszy mieszkaniec Mikołowa w każdej kategorii wiekowej zostanie 

nagrodzony pamiątkową statuetką. 

 Najlepszy uczestnik K i M w kategorii OPEN otrzyma pamiątkowy puchar. 

2. W drugiej edycji biegu Mikołów na „szóstkę” będą prowadzone kategorie: 

Kobiety   Mężczyźni       Niepełnosprawni  

- OPEN   - OPEN       - OPEN 

Najlepszy mieszkaniec Mikołowa w powyższych kategoriach zostanie 

nagrodzony pamiątkową statuetką. 

 

3. Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w każdej kategorii wiekowej 

uczestniczący w XVI Mikołowskim biegu ulicznym: 

Mężczyźni:  I miejsce, II miejsce, III miejsce, 

Kobiety:  I miejsce, II miejsce, III miejsce, 

4. Każdy uczestnik będzie miał okazję do zdobycia cennych nagród rzeczowych 

ufundowanych przez Sponsora podczas organizowanych konkursów                                

na zakończenie biegu. 

5. Początek wręczania nagród finansowych, pucharów i statuetek planowany 

jest na godz. 14:00. 

6. Każdy zawodnik, który ukończy jeden z biegów w regulaminowym czasie otrzyma 

pamiątkowy medal. 

7. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 5 dni na stronach 

internetowych. 
 

VII. FINANSOWANIE 

1. Koszty organizacji biegu pokrywają w całości organizatorzy i sponsorzy.  

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają zawodnicy 

lub organizacje delegujące. 

3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

- numer startowy + agrafki, 

- pamiątkową koszulkę dla uczestników zgłoszonych drogą elektroniczną; 

- napoje na trasie i mecie biegu, 

- bon na posiłek po ukończeniu biegu, 
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- pamiątkowy medal, 

- możliwość skorzystania z pryszniców po zakończonym biegu, 

- możliwość zdobycia cennych nagród rzeczowych w konkursach 

- zabezpieczenie medyczne 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie         

i mecie biegu. 

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, 

przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji 

niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). 

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegów:                            

XVI Mikołowskiego biegu ulicznego oraz drugiej edycji biegu Mikołów na „szóstkę”. 

6. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział                                       

w Biegu organizowanym przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę  na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie)                 

w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników                   

do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych  i dokumentujących Bieg. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.  

7. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy                          

z wydarzenia mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych 

MOSiR w Mikołowie, jak również w innych mediach. 

8. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu                             

i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów. 

9. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych,                       

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo                            

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom 

biorącym udział w Biegu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego. 

10. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu 



6 
 

11. Organizatorzy  zalecają  dodatkowe ubezpieczenie się od NNW. 

12. Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                    

w imprezie oraz startują na własną odpowiedzialność. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych                  

i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także pozostawionych rzeczy. 

14. W Biegu mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu 

zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. 

15. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

16. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Biegu w trakcie jego trwania 

powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie Biegu 

lub w Biurze Zawodów. 

17. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją biegów: XVI Mikołowski Bieg Uliczny oraz druga 

edycja biegu Mikołów na „szóstkę” nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe                            

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 

uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną                    

za wyrządzone szkody. 

18. Każdy uczestnik jednego z biegów akceptuje, że odbywa się                                

on z zachowaniem ruchu pojazdów na trasie. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz ostatecznej decyzji 

w sprawach nie ujętych. 

20. W zabezpieczeniu XVI Mikołowskiego Biegu Ulicznego oraz drugiej edycji biegu 

Mikołów na „szóstkę” będzie pomagać Policja, cztery zastępy Ochotniczej Straży 

Pożarnej z wozami, karetka Pogotowia Ratunkowego, pracownicy firmy 

ochroniarskiej oraz 50 wolontariuszy. 

 

www.mosir.mikolow.eu 

www.facebook.com/MOSiRMikolow/ 


