
      
 

Regulamin 
XXXVI Ulicznego Biegu Bartów 

im. Jana Liniewskiego 
  

 
I. Organizator: 
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach 
 

II. Termin i miejsce: 
 

30 kwietnia 2016r. Godz. 10.20 – oficjalne otwarcie 

Stadion w Barcianach 

III. Cel imprezy: 
 

Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
 
IV. Kategorie wiekowe / kobiety i mężczyźni/ 
 

1. Mini Bieg Bartów 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 
● KATEGORIA I  roczniki 2007-2009 (400 M.) godz.10.30 
 
● KATEGORIA II roczniki 2005-2006 (1200m.) godz.10.45 
 
    KATEGORIA III rocznik 2003 – 2004 (1500 m). godz.11.00 
 
 
 
 
 
 
 



2. Mini Bieg Bartów 
 
● Bieg dla osób niepełnosprawnych (200m) godz.11.20 
 
● Bieg przedszkolaków (200m) godz.11.30 (Rok 2010  i młodsi) 
 
 

3. Bieg główny 
 

Godz. 12.00 – dystans ok.4000 m 
 

● Kategoria I : roczniki 2000 - 2002 
 
● Kategoria II : roczniki 1982 - 1999 
 
● Kategoria III : roczniki 1981 – 1971 
 
     Kategoria IV : rocznik 1970  i starsi 
 
 
V. Zgłoszenia: 

 
Pisemne do 20 kwietnia 2016r.  na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury 

Ul. Kościuszki 2 

11-410 Barciany 

tel.89 753-10-17 

Drogą internetową na adres e-mail: mieczyslaw_kowalewski@wp.pl 

W dniu imprezy będą przyjmowane zgłoszenia jedynie indywidualne 

do godz. 10.00 

Wydawanie numerów startowych nastąpi w sekretariacie zawodów/stadion/w dniu 

rozegrania biegu w godz. 9.00 – 10.00 

Prosimy o czytelne podawanie danych o zawodnikach 

 
VI.  Nagrody: 
 
Puchary za I, II, III miejsca w biegu głównym dla kobiet i mężczyzn 

Medale oraz nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce indywidualne dla kobiet 

i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych 

Każdy uczestnik biegu otrzyma znaczek okolicznościowy 

 



VII. Sprawy różne: 
 
Zawodnicy muszą posiadać legitymacje szkolną, dowód tożsamości do wglądu 

organizatorów 

Aktualne badanie lekarskie 

Ubezpieczenie zawodników i osób im towarzyszących należy do obowiązków 

klubów i szkół, które reprezentują. 

Obowiązuje wpisowe w kwocie 2zł od każdego uczestnika biegu /osoby 

niepełnosprawne i przedszkola są zwolnione z wpisowego/. 

Organizatorzy nie zapewniają szatni oraz nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

Konkurencja biegowa dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem aparatu ruchu, 

niewidomych, niedowidzących oraz z problemami intelektualnymi po bieżni 

stadionu może odbywać się z pomocą rodzica lub wolontariusza jak również na 

wózku inwalidzkim – ma przede wszystkim charakter symbolicznej walki z 

kalectwem i chorobą. 

VIII. Zasady bezpieczeństwa podczas Biegu Bartów 
Zawodników biorących udział w biegu obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym przewidziane odrębnymi przepisami. 

Zawodnicy podczas trwania zawodów poruszają się wyznaczoną i oznakowaną 

przez organizatorów trasą biegu. 

Zawodnicy podczas trwania zawodów poruszają się za oznakowanym pojazdem 

zwanym dalej jako PILOT. 

Zawodnicy nie mogą wyprzedzać oznakowanego pojazdu PILOT. 

Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez Służbę 

Porządkową wyznaczoną przez Organizatora Biegu. 

 

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie 

wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. 

 
Przypadki, których nie obejmuje powyższy regulamin, oraz ewentualne kwestie 

sporne rozstrzyga organizator 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  


