
REGULAMIN 45  „BIEGU MAĆKA”
Biegi Dziecięce i Młodzieżowe

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
2. Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.

II. Organizatorzy:
 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim
 Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

Współorganizatorzy:
 Gminny Zespół Instytucji  Kultury w Koźminie Wielkopolskim
 Nauczyciele wychowania fizycznego szkół z terenu MiG Koźmin Wlkp.
 OSP Koźmin Wlkp. - jednostki z terenu gminy 
 KP Koźmin Wlkp. 
 ZAZ Koźmin Wlkp. 

III. Termin i miejsce.
Biegi odbędą się:
a) w piątek, 30 września 2022 r. 
(UWAGA! W BIEGACH UDZIAŁ BIORĄ  DZIECI Z TERENU MiG KOŹMIN WLKP.)
Start i meta – Boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego 
w Koźminie Wielkopolskim, ul. Kopernika 1

b) w sobotę, 01 października 2022 r. 
(UWAGA!  W BIEGACH STARTUJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ W KATEGORII OPEN)
Start i meta - Kompleks Sportowy GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21 

IV. Plan  imprezy  oraz przewidywane dystanse, kategorie wiekowe, sposób nagradzania.

PIĄTEK - 30.09.2022 – BIEGI DZIECIĘCE NA BOISKU, z terenu MiG Koźmin Wlkp.

Godz. 9:30 – biegi bez klasyfikacji, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 

rocznik kategoria dystans

2016 dziewczęta 80 m

2016 chłopcy 80 m

2017 dziewczęta 80 m

2017 chłopcy 80 m

Godz. 10:00 – biegi bez klasyfikacji, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 

rocznik kategoria dystans

2018 dziewczęta 40 m

2018 chłopcy 40 m

2019 i młodsi dziewczęta 40 m

2019 i młodsi chłopcy 40 m
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Godz. 11:00 – klasyfikacja miejsc 1-3 , każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 

rocznik kategoria dystans

2015 i młodsi dziewczęta 250 m

2015 i młodsi chłopcy 250 m

2014 dziewczęta 250 m

2014 chłopcy 250 m

2013 dziewczęta 250 m

2013 chłopcy 250 m

SOBOTA – 01.10.2022 – BIEGI MŁODZIEŻOWE ULICZNE,  kategoria OPEN – klasyfikacja 
miejsc 1-3, najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec/mieszkanka MiG Koźmin Wlkp. , każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

GODZ. rocznik kategoria dystans

10:00 2012 dziewczęta do 1000 m

10:10 2012 chłopcy do 1000 m

10:20 2011 dziewczęta do 1000 m

10:30 2011 chłopcy do 1000 m

10:40 2010 dziewczęta do 1000 m

10:50 2010 chłopcy do 1000 m

11:00 2009 dziewczęta do 1000 m

11:10 2008 dziewczęta do 1000 m

11:20 2007-2006 dziewczęta do 1000 m

11:30 2005-2004 dziewczęta do 1000 m

11:40 2009 chłopcy do 2000 m

11:50 2008 chłopcy do 2000 m

12:00 2007-2006 chłopcy do 2000 m

12:10 2005-2004 chłopcy do 2000 m

V. Uczestnictwo
- Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych jest bezpłatny.

- Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  w wersji 
papierowej: 

a) zgłoszenia grupowe zał. nr 1 wraz z  zał. nr 2  oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach,
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b) zgłoszenia indywidualne wyłącznie zał. nr 2  oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach.
- W przypadku zgłoszeń dziecięcych i młodzieży szkolnej do lat 18, rodzic lub opiekun prawny 
wyraża zgodę na udział w biegu.

- W celu weryfikacji tożsamości uczestników (szczególnie nagradzanych), zawodnicy muszą 
posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający 
identyfikację.  Weryfikacja tożsamości może nastąpić przed ceremonią nagradzania.

- Warunkiem ukończenia i sklasyfikowania uczestnika biegu jest POBRANIE KARTY 
STARTOWEJ, czytelne jej wypełnienie, zweryfikowanie przez sędziego-startera przed biegiem, 
posiadanie jej przy sobie podczas trwania biegu, osobiste oddanie karty startowe po przekroczeniu
mety biegu sędziemu.
UWAGA! Zgubienie, Podanie karty przez osobę trzecią nie biorącą udziału w biegu spowoduje 
brak możliwości klasyfikacji uczestnika. 
Uszkodzenie  uniemożliwiające odczytanie danych może być również podstawą 
do niesklasyfikowania uczestnika biegu.

- Uczestnicy biegu w danej kategorii wiekowej na linię startu zgłaszają się na ok 10 minut przed 
biegiem, zgodnie z  harmonogramem startowym imprezy, w miejscu wskazanym przez 
organizatorów; może to być  boks startowy, z którego zawodnicy przejdą na linię startu lub   mogą 
ustawiać się   bezpośrednio na linii star  t  owej.  O wyborze sposobu przygotowania się do startu 
uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie-Harmonogramie 45 „Biegu Maćka”. 

VI. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w zawodach można dokonać indywidualnie lub grupowo:

- osobiście w siedzibie GOS-u w godzinach pracy ośrodka 800-1600 ,
- w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail: sekretariat.gos@kozminwlkp.pl

- w dniu imprezy  w Sekretariacie Biegu/Punkcie Informacyjnym 45 „Biegu Maćka” najpóźniej 
na 1godzinę przed startem kategorii wiekowej, w której zgłaszający ma zamiar wystartować!
  
Sekretariat Biegu czynny w dniu zawodów 9:00 - 12:00, kompleks sportowy ul. Floriańska 21
  
ZGŁOSZENIA ZBIOROWE SZKÓŁ/KLUBÓW PRZYJMOWANE W TERMINIE DO 23.09.2022 

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21  63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. Sekretariat 535 010 160  e-mail: sekretariat.gos@kozminwlkp.pl 

VII. Postanowienia końcowe.

- ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA SZATNI DLA UCZESTNIKÓW BIEGU,
- każdy zawodnik startuje na SWOJĄ/RODZICÓW-PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
odpowiedzialność, musi wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach, załącznik nr 2, co potwierdza się  złożeniem stosownego podpisu pod oświadczeniem 
o zdolności do udziału w biegu,
- organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje, straty wynikłe podczas imprezy,
- organizator zapewnia ubezpieczenie od nnw w minimalnym zakresie, zalecane indywidualne 
doubezpieczenie się,
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- uczestnicy nagradzani będą jednym z wymienionych dalej sposobów; 
medalami/dyplomami/pucharami/statuetkami,a w miarę posiadanych środków finansowych 
nagrodami rzeczowymi, otrzymają posiłek regeneracyjny,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jeg 
przestrzegania,
- rejestracja i pobranie kart startowych, stanięcie na linii startu, jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu biegu. 
- osoby wpisane na listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 
osobowych w bazach danych organizatorów imprezy w celach organizacyjnych i marketingowych 
oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejsca 
zamieszkania zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- zawodniczka/zawodnik łamiący zasady uczciwej rywalizacji – fair-play, zostanie 
zdyskwalifikowany,
- w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną mogą nastąpić zmiany w regulaminie 
imprezy, lub impreza może zostać odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora, 
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora, 
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