
 

Regulamin imprezy biegowej    “Bieg po Kiełbasę” 

I. Postanowienia ogólne: 

a) Niniejszy regulamin określa zasady organizacji biegu charytatywnego „Bieg po 

Kiełbasę”, organizowanego w ramach projektu „Zwolnieni z Teorii” 

b) Cel wydarzenia:  

● aktywizacja lokalnej społeczności miasta Zdzieszowice oraz okolic 

● propagowanie zdrowego trybu życia  

● zebranie środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację Poli. 

c) Organizatorem wydarzenia są uczestnicy projektu „Zwolnieni z Teorii” wraz ze 

Stowarzyszeniem OSIEDLOK z siedzibą 47-330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29, 

NIP: 199 0112542, REGON: 361865884, zwani dalej: Organizatorem. 

 

II. Termin i miejsce 

a) Bieg odbędzie się 15.06.2019 roku w godzinach 12:00-15:00 na trasach 

wyznaczonych na terenie Starego Osiedla w Zdzieszowicach. 

b) Start, meta oraz główne biuro zawodów znajdować się będzie przy drodze gminnej 

ul. Kopernika, przed skrzyżowaniem z ul. Żwirki. Dokładny opis tras 

poszczególnych biegów oraz ich lokalizacja wskazane zostaną w planie 

zabezpieczenia tras, będącym załącznikiem regulaminu. (Załącznik 1) 

 

III. Program imprezy 

11:00-12:30 - odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów 

12:45 - przywitanie uczestników Biegu, wspólna rozgrzewka przed Biegiem 

13:00- zawody dla dzieci i nagrodzenie uczestników 

13:30 - oficjalne rozpoczęcie biegów 

14:45 - zamknięcie mety 

15:00 - ogłoszenie wyników i dekoracja uczestników Biegu Długiego i Krótkiego 

 

1. W ramach Biegu zostaną przeprowadzone zawody na poniższych dystansach: 

a) Bieg Dla Dzieci (600m) 

b) Bieg Krótki (3 000 m) 

c) Bieg Główny (5 000m) 

2. Planowane są dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły 

będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku.  

3.  Ramowy plan dnia, w tym godziny otwarcia Biura Zawodów, podany zostanie 

najpóźniej 7 dni przed dniem imprezy. 

4. W dniu zawodów odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację POLI.  



 

 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM 

1. Bieg Charytatywny ,,Bieg po Kiełbasę” ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu 

Długiego może zostać każda osoba fizyczna, w dniu biegu ukończy 16 lat, a w Biegu 

Krótkim limit ten wynosi lat 12. 

2. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w biegu za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 ).  

3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie wydarzenia na facebooku oraz na stronie zapisów 

internetowych lub złożenie go w biurze zawodów w dniu biegu oraz dokonanie 

opłaty startowej.  

Zapisy drogą internetową zakończą się 3 dni przed datą wydarzenia (12.06.2019r.) Po 

tym terminie zapisy na udziału w Biegu, będą przyjmowane w biurze zawodów w 

dniu wydarzenia (15.06.2019) w godzinach 10:00 -  12:00. 

4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym.  

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika 

aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o 

braku przeciwwskazań do udziału w Biegu, którego wzór będzie dostępny w 

Biurze Zawodów.  

7. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną 

odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z 

charakteru tego typu wydarzenia.  

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we 

własnym zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy 

jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do Organizatora z tego tytułu.  

9. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 

wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, 

gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do 

uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym 

punkcie. 

 

 

 

 

 



 

V. Opłaty startowe 

1. Minimalna opłata za udział w poszczególnych biegach wynosi: 

Bieg Główny – 15 zł 

Bieg Krótki – 10 zł 

Bieg dla Dzieci – uczestnik sam decyduje ile przeznaczy na rehabilitacje Poli 

● Z uwagi na charytatywny charakter zawodów, mogą Państwo wpłacać kwotę 

wyższą niż podana. 

 

2. Opłatę startową należy wpłacić:  

a) za pośrednictwem strony zapisów internetowych. 

b) w dniu zawodów opłaty startowe będą zbierane w biurze zawodów 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

 

VI.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  

1. Organizator gwarantuje numer startowy oraz  medal na mecie. Ponadto 

Organizator zapewnia wodę mineralną dla każdego uczestnika oraz talon na 

kiełbasę po biegu. Zawartość pakietów startowych będzie uzależniona od 

pozyskanych Sponsorów/Partnerów Biegu. 

2. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu 

wyznaczonym przez Organizatora w dniu zawodów. Worek z depozytu można 

będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. Organizator zabrania 

pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

Osoby, które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie 

trwania imprezy.  

3.  Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania 

imprezy. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu 

podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VII. LIMIT I POMIAR CZASU   

1. Uczestników Biegu Głównego obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, natomiast 

Uczestników Biegu Krótkiego – 30 minut. 

 2. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w regulaminowym czasie, zobowiązani są do 

opuszczenia trasy, nie będą oni klasyfikowani.  

3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. Na trasie obecni będą 

wolontariusze, odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie oraz 

nawigację uczestników. 

 4. Elektroniczny pomiar czasu uzależniony będzie od pozyskanych Sponsorów. Numer 

startowy należy zamocować czterema agrafkami z przodu na odzieży wierzchniej 

tak, by był widoczny. 

 



 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

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

przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez 

uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 

cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się 

do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.  

5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w 

jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub 

zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

6. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na subkonto Poli Thiel:  

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo 

Oddział w Złotowie 

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 

w tytule: POLA THIEL 207/T 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.  

8. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w 

sytuacjach spornych.  

9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

1. Plan zabezpieczenia tras biegowych 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Biegu 

Charytatywnym „Bieg po Kiełbasę”. 

3. Klauzula informacyjna RODO 



PLAN OKREŚLAJĄCY SPOSOBY ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W CZASIE 

,,BIEGU PO KIEŁBASĘ” 15.06.2019r. 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 W dniu 15.06.2019r. w Zdzieszowicach organizowany jest ,,Bieg po Kiełbasę”, w ramach 

którego planowane są, w godzinach 12:00-15:00, zawody biegowe na trzech różnych dystansach. 

Start każdej z tras, rozpisanych w dalszej części dokumentu, będzie przy drodze gminnej ul. 

Kopernika przed skrzyżowaniem z ul. Żwirki w Zdzieszowicach. Dalszy przebieg każdej trasy 

podano szczegółowo na dalszych stronach (od 3 do 10). Meta wszystkich tras znajdować się będzie 

również przy drodze gminnej ul. Kopernika przed skrzyżowaniem z ul. Żwirki w Zdzieszowicach. 

 

Przewidywana liczba uczestników biegów – około 100 osób. 

Zajęcie dróg na  odcinku ok 5 km 

 

Organizatorzy imprezy to: 

1. Uczestnicy projektu „Zwolnieni z Teorii”: Karolina Dammfeld 

                                                               Samuel Gidel 

                                                               Olivia Szwinge 

                                                               Maciej Woźniak 

2. Stowarzyszenie OSIEDLOK, Adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29 

NIP: 199 0112542, REGON: 361865884 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Edyta Szwinge 

ul. Wigury 29, 47-330 Zdzieszowice 

tel: 512 960 511 

email: biegpokielbase@gmail.com 

 

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW „BIEGU PO KIEŁBASĘ” 

Każda kolumna zawodników poszczególnych biegów prowadzona będzie przez "pilota" – 

oznakowany samochód/motocykl/rower. Start każdej z tras, rozpisanych w dalszej części 

dokumentu, będzie przy drodze gminnej ul. Kopernika przed skrzyżowaniem z ul. Żwirki w 

Zdzieszowicach. Dalszy przebieg każdej trasy podano szczegółowo na dalszych stronach. Meta 

wszystkich tras znajdować się będzie również przy drodze gminnej ul. Kopernika przed 

skrzyżowaniem z ul. Żwirki w Zdzieszowicach.  Biegi odbywać się będą przy ruchu częściowo 

zamkniętym, etapami aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. 

 Do zabezpieczenia tras wykorzystane będą zapory drogowe U-20b, ze znakami drogowymi 

„zakaz ruchu” B-1, ustawione w miejscach skrzyżowań dróg na czas przemarszu, zgodnie ze 

szczegółowym planem zabezpieczenia tras, podanym w dalszej części dokumentu (strony od 3 do 

10) 

 Trasy biegowe zabezpieczone będą przez Policję, Straż Miejską oraz Ochotniczą Straż 

Pożarną posiadającą środki łączności. Na trasie znajdować się będą wolontariusze, wskazujący 

kierunek przebiegu trasy. 

 

 

 

 

 



4. ŚRODKI TECHNICZNE: 

Do zabezpieczenia tras biegowych “Biegu po Kiełbasę” wykorzystane będą środki techniczne: 

a) Zapory drogowe pojedyncze U-20b oraz znaki drogowe zakaz ruchu B-1 -13 kpl. 

b) Taśma ostrzegawcza do oznaczenia poszczególnych tras 

 

5. ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE: 

 

Obsługa medyczna imprezy: 

a) W zabezpieczeniu „Biegu po Kiełbasę” uczestniczą druhowie OSP Jasiona, którzy posiadają 

przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy (KPP) 

b) Nad uczestnikami biegów opiekę sprawować będzie ratownik medyczny, a w nagłych 

przypadkach wezwany zostanie zespół ratownictwa medycznego 

c) Miejsce biura zawodów tj. parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w 

Zdzieszowicach, od strony ul. Kopernika – ratownicy KPP Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

6. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 

 

Podczas imprezy łączność bezprzewodowa pomiędzy organizatorem, a Policją i innymi 

służbami będzie utrzymana poprzez telefony komórkowe i krótkofalówki. 

 

7. OZNAKOWANIE POJAZDÓW 

 

Wszystkie pojazdy służące do działań związanych z organizacją imprezy będą oznakowane 

z przodu i z tyłu napisem „ORGANIZATOR”  

 

8. INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA  

 

Społeczeństwo o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanych organizacją „Biegu po 

Kiełbasę” zostanie poinformowane przez środki masowego przekazu: radio, prasa lokalna, 

plakaty i ulotki. Inne kanały informacyjne uzależnione są od pozyskanych sponsorów. 

 

9. INFORMOWANIE UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH TRAS 

 

Uczestnicy biegów zostaną poinformowani, że należy zachować szczególną ostrożność i 

przestrzegać zasad prawa o ruchu drogowym. Ponadto na trasie znajdować się będą 

wolontariusze oraz funkcjonariusze, którzy udzielą należnych informacji lub wskażą dalszy 

przebieg trasy. 

 

10. ODPRAWA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZABEZPIECZENIE TRASY  

PRZEMARSZU 

 

W dniu 15.06.2019r o godz. 12.30 w punkcie startowym odbędzie się odprawa osób 

odpowiedzialnych za zabezpieczenie tras „Biegu po Kiełbasę”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY 
 

imprezy charytatywnej  
„BIEG PO KIEŁBASĘ” 

 
I. Bieg – wyścig ze startu wspólnego 

 
Termin rozgrywania maratonu: 15.06.2019r.  
 
Start godz. 
 

11:00-12:30 - odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów 

12:45 - przywitanie uczestników Biegu, wspólna rozgrzewka przed Biegiem 

13:00 - zawody dla dzieci i nagrodzenie uczestników 

13:30 - oficjalne rozpoczęcie Biegu Krótkiego 

14:00 - oficjalne rozpoczęcie Biegu Długiego 

14:45 - zamknięcie mety 

15:00 - ogłoszenie wyników i dekoracja uczestników Biegu Długiego i Krótkiego 

 
Biuro zawodów, start: 12:00 
Start: 13:30 - Bieg Krótki, 14:00 - Bieg Długi 
Meta: 14:45 

 
Organizacja trasy z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny: 

 
1. BIEG DŁUGI  (II-I-II pętla) – Start / Meta – ul.Kopernika, 47-330 Zdzieszowice 

 
Przebieg: ul. Kopernika, Plac 1go Maja, ul. Krótka, ul. Zawadzkiego, ul Dunikowskiego, ul. 
Wolności, ul. Strzelecka, ul. Lipowa, ul. Roosevelta, ul. Żeromskiego, ul. Strzelecka, ul. 
Pionierów, ul. Sienkiewicza, ul. Graniczna, ul. Pionierów, ul Katowicka, ul. Sienkiewicza, ul. 
Wolności, ul. Dunikowskiego, ul. Zawadzkiego, ul. Krótka, Plac 1-go Maja, ul. Kopernika 
Długość trasy: ok. 5,00 km 
Liczba okrążeń: 2 (niepełne)  
Szacunkowy maksymalny czas wykorzystania dróg: 45 min  
Kategorie dróg: gminne 
 

2. BIEG KRÓTKI (tylko I pętla) - Start/Meta - ul. Kopernika, 47-330 Zdzieszowice 
 

Przebieg: ul. Kopernika, Plac 1go Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Strzelecka, ul. Lipowa, ul. 
Roosevelta, ul. Żeromskiego, ul. Strzelecka, ul. Pionierów, ul. Sienkiewicza, ul. Graniczna, ul. 
Pionierów, ul Katowicka, ul. Sienkiewicza, Plac 1go Maja, ul. Kopernika 
Długość trasy: ok. 3,00 km 
Liczba okrążeń: 1   
Szacunkowy maksymalny czas wykorzystania dróg: 30 min  
Kategorie dróg: gminne 
 

3.  TRASA DLA DZIECI NA RUNDACH - Start/Meta, ul. Kopernika, 47-330 Zdzieszowice 



 
Przebieg: ul. Kopernika, Plac 1go Maja, ul. Kopernika 
Długość trasy: ok. 600 m 
Szacunkowy maksymalny czas wykorzystania dróg: 10 min  
Kategorie dróg: gminne 

 
a. Bieg „BIEG PO KIEŁBASĘ” będzie się odbywać z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny. 
b. Bieg „BIEG PO KIEŁBASĘ”  odbywać się będzie w formie grupy eskortowanej przez organizatora 

w następującym układzie: 
 

Pilot – samochód lub motocykl lub rower 
przerwa ok. 100 m – 150 m 
zawodnicy 
przerwa ok. 50-100 m 
Pojazdy zamykające – samochód lub motocykl lub rower 
 
 

c. W miejscach słabo widocznych, na zakrętach, łukach dodatkowo będą ustawieni członkowie OSP, 
bądź wolontariusze pomagający w lepszej orientacji, podniesienia bezpieczeństwa, ostrzegania o 
ewentualnym zagrożeniu – bez uprawnień do kierowania ruchem drogowym. 

d. Wszyscy zawodnicy posiadający numer startowy mają obowiązek dostosowania się i 
podporządkowania wszystkim poleceniom służby porządkowej, zwłaszcza Policji dotyczących ruchu 
drogowego. Po samodzielnym lub tzw. sędziowskim wykluczeniu z biegu zobowiązani są do 
poruszania się chodnikiem i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

e. Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się  pojazdów, które nie zastosowały się do 
poleceń policji oraz osób zabezpieczających trasę. 

f. Instytucją odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest organizator. 
g. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów 

regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego. 
h. W pozostałych miejscach na trasie: trudnych orientacyjnie, niebezpiecznych, na skrzyżowaniach, 

skrętach, itp. służby organizatora i OSP (w kamizelkach odblaskowych) pełnić będą funkcje 
pomocnicze i informacyjne dla uczestników poruszających się zgodnie z przepisami w postaci: 

- wskazywanie kierunku jazdy ręką lub krzykiem 
- użycie gwizdka w sytuacji realnego zagrożenia 
- informowanie przejeżdżających kierowców o trwaniu zawodów 
- pierwsza pomoc medyczna w przypadku drobnych kolizji 
- kontakt telefoniczny w sytuacjach nadzwyczajnych, wezwanie karetki 
- dyskwalifikacja uczestników w przypadku łamania przepisów i regulaminu 
- inne, mające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowy plan zabezpieczenia trasy BIEGU DŁUGIEGO: 
 

Nr Orientacja / skrzyżowanie / 
trasa przejazdu 

Proponowane 
zabezpieczenie 

Km 
trasy / 
lokaliza

cja 

Liczba 
osób 

Kategoria 
drogi 

Opis zadań Uwagi 



STREFA STARTU / DOJAZD DO PĘTLI. NA ODCINKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ŚCIGANIA 
I WYPRZEDZANIA PILOTA WYŚCIGÓW 

1 Kopernika / Żwirki  ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

0,0 
 

1 OSP 
1ORG 

 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys. 1 

2 Krótka / Spokojna TAŚMA 150m  - gminna - Rys. 1 

3 Spokojna / 
Dunikowskiego 

TAŚMA 
 

480m  - 
 

gminna - Rys. 1 

4 Dunikowskiego / 
Mickiewicza 

TAŚMA 560m   
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

5 Dunikowskiego / 
Wolności  

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

670m  1 OSP 
 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys. 1 

6 Wolności / 
Strzelecka 

TAŚMA 980m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

7 Strzelecka / Lipowa TAŚMA 1095
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

8 Lipowa / Roosevelta  ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

1285
m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys. 1 

9 Roosevelta / 
Słowackiego 

TAŚMA 1375
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

10 Rooswvelta / 
Żeromskiego 

TAŚMA 1450
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

11 Żeromskiego / 
Strzelecka 

TAŚMA 1555
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

12 Strzelecka / 
WILOSZMED 

TAŚMA 1650
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

13 Strzelecka / 
Katowicka 

TAŚMA 1750
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

14 Strzelecka / 
Pionierów 

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

1850
m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 

Rys. 1 



teren zawodów 

15 Pionierów  TAŚMA 1950
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

16 Pionierów  TAŚMA 1980
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

17 Pionierów  TAŚMA 2100
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

18 Pionierów/Prusa  TAŚMA 2400
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

19 Pionierów  TAŚMA 2480
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

20 Pionierów  / 
Katowicka 

TAŚMA 2525
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

21 Graniczna / 
Piaskowa 

TAŚMA 2550
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

22 Graniczna / 
Piaskowa 

TAŚMA 2650
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

23 Graniczna / 
Pionierów 

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

2850
m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys. 1 

24 Pionierów  TAŚMA 2930
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

25 Pionierów  TAŚMA 2980
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

26 Pionierów  TAŚMA 3000
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

27 Pionierów  TAŚMA 3150
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

28 Pionierów  / 
Katowicka 

TAŚMA 3270
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

29 Katowicka / 
Sienkiewicza 

TAŚMA 3300
m 
 

- 
 

gminna - Rys. 1 



30 Sienkiewicza / 
Wolności 

TAŚMA 3450
m  
 

- 
 

gminna - Rys. 1 

31 Wolności/Dunikowsk
iego 

ZAPORA – 
ZNAK B1 

3715
m 

1 OSP gminna OSP-informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys. 1 

32 Dunikowskiego/Mick
iewicza 

TAŚMA 3765
m 

- gminna - Rys.1 

33 Dunikowskiego/Spok
ojna 

TAŚMA 3905
m  

- gminna - Rys.1 

34 Spokojna/Krótka TAŚMA 4235
m 

- gminna - Rys.1 

35 Krótka/Plac 1go 
Maja 

TAŚMA 4500 - gminna - Rys.1 

36 Kopernika/Żwirki 
(to samo co pkt.1) 

ZAPORA - 
ZNAK B1 

5000
m 

1 ORG gminna ORG – informacja o 
dotarciu na mete 

Rys.1 

 
*OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, ORG – Organizator,  
Liczba osób do zabezpieczenia: 
OSP: 5 
ORG: 1 + wolontariusze na trasie (skrzyżowania dróg wewnętrznych) 
Piloci – rower - 2 
W trakcie biegu możliwe przeniesienia OSP z punktu do punktu. 
 
 
Szczegółowy plan zabezpieczenia trasy BIEGU KRÓTKIEGO: 
 
 

Nr Orientacja / skrzyżowanie / 
trasa przejazdu 

Proponowane 
zabezpieczenie 

Km trasy / 
lokalizacja 

Licz
ba 

osó
b 

Kategoria 
drogi 

Opis zadań Uwagi 

1 Kopernika / Żwirki  ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

0,0 
 

1 OSP 
1ORG 

 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys.2 

2 Kopernika/Plac 1go 
Maja 

TAŚMA 100m - gminna - Rys.2 

3 Plac 1go Maja/ 
Sienkiewicza 

TAŚMA 
 

450m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

4 Sienkiewicza/Strzele
cka 

TAŚMA 660m  - 
 

gminna - Rys.2 

6 Strzelecka / Lipowa TAŚMA 735m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

8 Lipowa / Roosevelta  ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

925m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 

Rys.2 



teren zawodów 

9 Roosevelta / 
Słowackiego 

TAŚMA 1110m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

10 Rooswvelta / 
Żeromskiego 

TAŚMA 1180m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

11 Żeromskiego / 
Strzelecka 

TAŚMA 1335m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

12 Strzelecka / 
WILOSZMED 

TAŚMA 1430m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

13 Strzelecka / 
Katowicka 

TAŚMA 1530m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

14 Strzelecka / 
Pionierów 

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

1630m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu  
na teren 
zawodów 

Rys.2 

15 Pionierów  TAŚMA 1750m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

16 Pionierów  TAŚMA 1780m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

17 Pionierów  TAŚMA 1900 m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

18 Pionierów/Prusa  TAŚMA 2200m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

19 Pionierów  TAŚMA 2380m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

20 Pionierów  / 
Katowicka 

TAŚMA 2430m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

21 Graniczna / 
Piaskowa 

TAŚMA 2455m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

22 Graniczna / 
Piaskowa 

TAŚMA 2555m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

23 Graniczna / 
Pionierów 

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

2755m 
 

1 OSP 
 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

Rys.2 

24 Pionierów  TAŚMA 2835m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

25 Pionierów  TAŚMA 2885m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

26 Pionierów  TAŚMA 2905m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

27 Pionierów  TAŚMA 2955m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

28 Pionierów  / 
Katowicka 

TAŚMA 3025m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 



29 Katowicka / 
Sienkiewicza 

TAŚMA 3055m 
 

- 
 

gminna - Rys.2 

30 Sienkiewicza / Plac 
1go Maja 

TAŚMA 3105m  
 

- 
 

gminna - Rys.2 

31 Kopernika/Żwirki 
(to samo co pkt.1) 

ZAPORA - 
ZNAK B1 
 

3205m 1 OSP 
1 ORG 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjazdu na 
teren zawodów 

ORG – informacja 
o dotarciu na 

mete 

Rys.2 

 
 
*OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, ORG – Organizator,  
Liczba osób do zabezpieczenia: 
OSP: 4 
ORG: 1 + wolontariusze na trasie (skrzyżowania dróg wewnętrznych) 
Piloci – rower - 2 
W trakcie biegu możliwe przeniesienia OSP z punktu do punktu. 
 
 
 
 
 
Szczegółowy plan zabezpieczenia trasy BIEGU DLA DZIECI: 
 

Nr Orientacja / skrzyżowanie / 
trasa przejazdu 

Proponowan
e 

zabezpieczeni
e 

Km 
trasy / 
lokaliz

acja 

Liczba 
osób 

Kategoria 
drogi 

Opis zadań 

1 Kopernika / Żwirki  ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

0,0 
 

1 OSP 
1ORG 

 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 

zakazie wjechania 
teren zawodów 

2 Kopernika/Plac 1go 
Maja 

TAŚMA 50m/
550m 

- gminna - 

3 Plac 1go 
Maja/Sienkiewicza 

TAŚMA 
 

300m 
 

1 ORG gminna ORG - informacja 
zawodników o 
przebiegu trasy 

4 Sienkiewicz/Plac 1go 
Maja 

TAŚMA 300m 
 

1 ORG 
 

gminna ORG - informacja 
zawodników o 
przebiegu trasy 

5 Plac 1go 
Maja/Katowicka  

ZAPORA – 
Znak B1 
 
 

550m 
 

 gminna  

6 Katowicka/Żwirki TAŚMA 600m 
 

1 OSP 
1 ORG 

 

gminna OSP – 
informowanie 
kierowców o 



 zakazie wjechania 
teren zawodów 

 
*OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, ORG – Organizator,  
Liczba osób do zabezpieczenia: 
OSP: 1 
ORG: 2 
W trakcie biegu możliwe przeniesienia OSP z punktu do punktu. 
 
 
Bieg Długi - start - II pętla - I pętla - II pętla - meta 
Bieg Krótki - strat - I pętla - meta 
 

II pętla 

I pętla 

 
II pętla 

1. 

1. 

 
II pętla 



 
 
 
 
 
 

I pętla 

1. 

 
II pętla 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA  ZADANIA  SŁUŻB PORZĄDKOWYCH W 

TRAKCIE IMPREZY CHARYTATYWNEJ „BIEG PO KIEŁBASĘ” 

15.09.2019r. 

 
1. Służby porządkowe współpracują i wykonują polecenia funkcjonariuszy Policji i 

osób nadrzędnych 

 

2. Zatrzymują pojazdy, rowerzystów i pieszych, których poruszanie się mogłoby 

spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników biegów. 

 

3. Praca przy zabezpieczeniu tras nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

 

4. Osoby pracujące przy zabezpieczeniu wydarzenia będą wykluczone ze służb 

porządkowych w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, stanu po spożyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka. 

 

5. W przypadku kolizji lub zdarzenia wymagającego interwencji, należy niezwłocznie 

powiadomić służby medyczne, policję i organizatora w każdym przypadku. 

 

6. Osoby zabezpieczające trasy biegowe winny znajdować się na wyznaczonych 

stanowiskach od godz. 14:45 do czasu zwolnienia z tego obowiązku przez osoby 

odpowiedzialne za zabezpieczenie kolumny biegnących. 

 

7. Po zakończeniu ostatniego biegu należy przywrócić stan pierwotny pasa drogowego, 

tj. usunąć zapory drogowe, inne oznakowania oraz urządzenia dotyczące “Biegu po 

Kiełbasę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


