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                        REGULAMIN 

    X BIEGU KOZIOŁKÓW 

pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle 

  DZIECI I MŁODZIEŻ 

 
 I. ORGANIZATOR 

−  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

 II.  PARTNERZY 

−  MOK Kędzierzyn-Koźle 

−  Ochotnicza Straż Pożarna Kędzierzyn-Koźle 

−  PSP Nr 12 Kędzierzyn-Koźle 

III. SPONSORZY 

−  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn-Koźle 

−  XPE Kędzierzyn-Koźle 

−  SKODA LELLEK Koźle  

−  Sklep z bielizną „Bralicja” w Kędzierzynie-Koźlu 

−  Salony Optyczne „MAXIMA” 

−  Cewe Sp. z o.o. 

−  Sklep kosmetyczny „EDEN” 

−  „Carrefour” 

−  Sklep Rowerowy „PATERAK”  

−  TRIbike – aktywność dla każdego – sklep rowerowy 

−  Cukiernia&Kawiarnia Godylla 

   IV. TERMIN I MIEJSCE 

  22.08.2020 r., godz. 15.00, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

  START dla roczników 2013 – 2016 i młodsi ul. S. Żeromskiego (zgodnie z mapką) 

   dla roczników 2007 – 2012 ul. Piastowska (zgodnie z mapką) 

                dla roczników 2006 – 2004 ul. S. Żeromskiego 

  Dla wszystkich biegów META ul. S. Żeromskiego    

    V.  CEL 

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 

2. Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wdrażanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. 

    VI. DYSTANS 

1. DZ/CH rocznik 2016 i młodsi  - 100 m 

2. DZ/CH rocznik 2015   - 150 m 

3. DZ/CH rocznik 2014   - 150 m 

4. DZ/CH rocznik 2013   - 150 m 

5. DZ/CH rocznik 2012    - 250 m 

6. DZ/CH rocznik 2011    - 250 m 

7. DZ/CH rocznik 2010    - 300 m 

8. DZ/CH rocznik 2009    - 300 m 

9. DZ/CH rocznik 2008    - 500 m 

10. DZ/CH rocznik 2007    - 500 m 

11. DZ/CH rocznik 2006  –  2004   - 800 m 

Długość trasy zależy od kategorii wiekowej. 
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 VII.  ZGŁOSZENIA  

       Zgłoszenia należy dokonywać do 14.08.2020 r.: 

  Drogą elektroniczną -  link do zapisów: https://time-sport.pl/bieg/5004/ dostępny jest na stronach: 

  www.mosirkk.pl, www.maratonypolskie.pl  

 

VIII. Wydawanie nr startowych 

  Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu 21.08.2020 r. (piątek)               

od godz. 14.00 do 20.00 w Hali Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
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      W dniu zawodów tj. 22.08.2020 r. (sobota) w godz. od 12.30 do 14.30 w PSP Nr 12 (dawne PG Nr 1), 

       ul. Grzegorza Piramowicza 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 

 

Rodzicu bądź odpowiedzialny zapisz dziecko wcześniej by uniknąć sytuacji  

w której nie zdążysz zapisać dziecka do biegu. 

 

       Wypełnienie formularza rejestracyjnego  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Każdy rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy zgłoszenie dziecka  

zostało ujęte na liście startujących. Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych. 

    IX. UCZESTNICTWO: 

1. Organizator ustala limit Uczestników biegu do 200 osób. Decyduje kolejność zapisania się na listę 

startową. 

2. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części   

koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego   

modyfikacja jest zabroniona. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu 

z powodu źle założonego lub udziału w biegu bez nr startowego. 

4. Zawodnik nie może biec z gołym torsem. 

5. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do biegu jest weryfikacja zawodnika poprzez podpisanie 

Oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego będącego potwierdzeniem braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność.  

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z powodu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem               

w biegu. 

7. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia. 

8. Warunkiem otrzymania medalu jest ukończenie biegu. 

9. W związku z zalecaniami związanymi z epidemią COVID-19 zawodnicy na starcie muszą zachować  

dystans społeczny między sobą o ile jest to możliwe. Opiekun prawny dziecka musi mieć założoną 

maseczkę lub inny rodzaj ochrony twarzy. 

      X.  NAGRODY  

1.  Zawodnicy w kategoriach od 2009 – 2004 zajmujący I – III miejsce otrzymają statuetki. 

XI.  PROGRAM ZAWODÓW 

   Godziny startu biegów dziecięcych: 

1. DZ/CH rocznik 2016 i młodsi  - 100 m  godz. 15.00 

2. DZ/CH rocznik 2015   - 150 m  godz. 15.10 

3. DZ/CH rocznik 2014   - 150 m  godz. 15.20 

4. DZ/CH rocznik 2013   - 150 m  godz. 13.30   

5. DZ/CH rocznik 2012    - 250 m  godz. 15.40 

6. DZ/CH rocznik 2011    - 250 m  godz. 15.50 

7. DZ/CH rocznik 2010    - 300 m  godz. 16.00 

8. DZ/CH rocznik 2009    - 300 m  godz. 16.10  

9. DZ/CH rocznik 2008    - 500 m  godz. 16.15 

10. DZ/CH rocznik 2007    - 500 m  godz. 16.20 

11. DZ/CH rocznik 2006  –  2004  - 800 m  godz. 16.25 

UWAGA: Godziny startu mogą ulec zmianie. 
 XII.  SPRAWY FINANSOWE 
          Bieg dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. 

     XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczne interpretacje Regulaminu należy do Organizatora. 

2. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z przyczyn uzasadnionych.  

4. Organizator z przyczyn od niego niezależnych może odwołać bieg lub zmienić termin biegu. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Zawodów rozstrzyga Komisja w skład, której    

      wchodzą: Sędzia Główny i Dyrektor Biegu. 

6. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać u Dyrektora Biegu do 15 min. po zakończonym biegu. 

7. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

8. W czasie biegu dzieci na rękach rodziców/opiekunów będą dyskwalifikowane. 
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9. Za bezpieczeństwo dziecka biorącego udział w biegu odpowiada rodzic/opiekun lub opiekun    

     grupy. 

10.   Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. 

11.   Podczas rejestracji elektronicznej jest możliwość zapisania dziecka SI. 

12.   Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów montowanych do numerów  

        startowych. 

13.   Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych    

        zabezpieczających trasę. 

14.   Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. 

15.   Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

16.   Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min 3 zawodników z danej kategorii. 

17.   Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia. 

18.   Wyniki dostępne będą na stronach: www.mosirkk.pl, www.maratonypolskie.pl 

19.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

20.   Na trasie będą ustawieni Sędziowie.  

21.   Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                                      Kędzierzyn-Koźle 


