
REGULAMIN 
 BIEGU WIRTUALNEGO 

PIĄTKA W BIEGU PO ZDROWIE  
 
I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2 tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl 
 

II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
Uczniowski Klub Sportowy Diament w Godowie 
 

III.CEL: 
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. 
2. Promocja Europejskiego Tygodnia Sportu.  
3. Obchody 100-lecia Powstań Śląskich. 
 

IV.TERMIN I MIEJSCE: 
1. Bieg i marsz wirtualny odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku  
2. Polska 
 

V.DYSTANS: 
1. Bieg i marsz nordic walking na dystansie 5 km  
 

VI.KATEGORIE WIEKOWE: 
1. Bieg na dystansie 5 km 
    - Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (dla najlepszych pamiątkowe dyplomy) 
2. Marsz nordic walking na dystansie 5 km 
    - Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (dla najlepszych pamiątkowe dyplomy) 
3. Bieg dla dzieci na dystansie 1 km 
    - Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców (dla najlepszych pamiątkowe dyplomy) 
 

VII.PRAWO UCZESTNICTWA: 
1. Udział w akcji Piątka Biegu Po Zdrowie i marszu nordic walking na dystansie 5 km mają prawo  
    wszyscy chętni rocznik 2003 i starsi posiadający dobry stan zdrowia. Natomiast rocznik 2004 i   
    młodsi biorą udział na dystansie 1 km. Warunkiem udziału w akcji jest wypełnienie zgłoszenia  
    uczestnictwa online i opłacenie wpisowego w terminie do 20 września 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                             

VIII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 20 września 2019 roku, po tym terminie    
    zgłoszenia nie będą przyjmowane.                                                                                                         
2. Wpisowe w biegach i marszu nordic walking wynosi - 25 zł 
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi. 
4. Uczestnicy mogą w ramach pakietu zamówić dodatkowo koszulkę techniczną – koszt 25 zł  
5. Oplata startowa z dopiskiem bieg wirtualny imię i nazwisko na kontu – UKS Diament w Godowie                                               
     nr konta 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001  
 

IX. KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW: 
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany na udokumentowania swojego udziału w akcji za pomocą   
    aplikacji endemondo lub innej.  
2. Potwierdzenie udziału należy wysłać w ciągu 7 dni na e-maila: biuro@biegiempozdrowie.pl                                                                                                      
 

X.NAGRODY:                                                                                                                                                            
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca w biegu i  marszu nordic  
    walking na dystansie 5km za uzyskanie najlepszego czasu dyplom i pamiątkowa koszulka. 
2. W biegu dla dzieci za najlepszy czas pamiątkowe dyplomy.  
3. Każdemu uczestnikowi do 11 października zostanie wysłany pamiątkowy medal. 
 


