
 

 

 

 

 

 

 

Nadodrzański Bieg Powstańców Śląskich 

Racibórz – 11-18.11.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N 
 

1. Nazwa biegu: Nadodrzański Bieg Powstańców Śląskich – formuła wirtualna 
 

2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. 
 

3. Termin i miejsce zawodów: 
 
11-18.11.2020 r.  
 
Start – Stadion OSiR, ul. Zamkowa 4 (mapy z trasą biegów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

Dystans biegu: 

► 2,19 km – dzieci 8 – 12 lat 

► 10,64 km – (2 x 5,32 km) – OPEN K + M 

 
Organizator dopuszcza bieg na innej trasie, mającej dystans odpowiednio: 
► ok. 2 km dla dzieci 
► ok. 10 km dla dorosłych 
Uczestnicy wybierający inną trasę otrzymują medal za ukończenie biegu jednak NIE podlegają 

klasyfikacji. 
 

4. Typ biegu: przełajowy 
 

5. Cel imprezy: 
► propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, 
► popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz 

zdobywania jej nowych zwolenników, 
► popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego, 
► promocja miasta i gminy Racibórz. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 
► Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, 

którzy ukończyli 12 rok życia (Kat. OPEN – dystans 2 (pętle)  x 5,32 km) oraz uczestnicy w wieku od 8-12 lat 

(Kat. Dzieci – dystans 2,19 km) 



► Warunkiem udziału w biegu jest wniesienie opłaty startowej, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Osoby od 12 do 18 roku życia pokonują trasę tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.  
 
 

 

7. Zgłoszenia i opłata startowa 
► Zgłoszenia oraz opłatę startową dokonuje się w punkcie informacji Krytej Pływalni H2Ostróg 

w godz. 6:00-22:00 w terminie 09-15.11.2020 r. Opłata wynosi: 20 zł w kat. Dzieci (8-12 lat) i 30 zł w kat. 

Open (pow. 12 roku życia). Limit uczestników – 150 osób. 

► Za zgłoszenie uważa się podanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty startowej (osoby 

niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowej). 

► Po zapisaniu się każdy uczestnik samodzielnie przebiega wyznaczony dystans zapisując go poprzez dowolną 

aplikację do biegania (np. Endomondo) i wysyła wynik mailowo na adres sport@osirraciborz.pl lub 

messengerem na oficjalne konto OSiRu na facebooku.  
► Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT za udział w biegu, koniecznie muszą zgłosić chęć jej 

otrzymania podczas zapisu wraz z podaniem danych do Faktury.  
Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT - fakturę na zakład pracy wystawia się nie później niż 15-ego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  
Niezgłoszenie chęci otrzymania faktury przy zapisach uniemożliwi jej wystawienie. 

 

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które 

odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstały z powodu siły wyższej. 

 

8. Trasa: Bieg odbędzie się na wskazanej trasie po ścieżkach i alejkach parkowych 

- Trasa biegu OPEN - Stadion OSiR – ul. Zamkowa – ul. Brzozowa – korona wałów przeciwpowodziowych – 

zbiegnięcie do podstawy wału – bieg w kierunku żwirowni Ostróg – powrót koroną wału – zejście schodami – 

wzdłuż ścieżki w stronę przystani kajakowej – powrót na stadion pomiędzy kręgielnią a lodowiskiem).  

- Trasa biegu dla dzieci – Stadion OSiR – pomiędzy lodowiskiem a kręgielnią – alejka Parku Zamkowe w 

kierunku Pomnika Powstańców Śląskich – powrót przez Bulwary Nadodrzańskie w kierunku przystani 

kajakowej – powrót na stadion pomiędzy kręgielnią a lodowiskiem. 

Osoby, które zbiegną z wyznaczonej trasy mogą zostać zdyskwalifikowane. Pomylenie trasy biegu przez 

Zawodnika nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec Organizatora, a w szczególności do zwrotu opłaty 

startowej.  

9. Nagrody: 
► Laureaci I-go, II-go i III-go miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary oraz nagrody 

rzeczowe. 
► Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz numer startowy. 
► Zarówno medale, numery startowe jak i nagrody dla laureatów odebrać będzie można w punkcie informacji 

Krytej Pływalni H2Ostróg w terminie 19-30.11.2020 r. w godz. 6.00-22.00. Nagrody nie odebrane do 30 

listopada przechodzą na rzecz organizatora. 
 
10. Uwagi końcowe: 
► O kolejności końcowej decyduje uzyskany czas. 
► Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice 

lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów, 
► Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
► Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 
► Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego. Każdy uczestnik biegnie na własną 

odpowiedzialność. 
► Każdy uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się aktualnym obostrzeniom dotyczącym 

pandemii koronawirusa! 
 

11. Informacja: 
Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693 368 377 – Tomasz Bieliński 



Zał. nr 1 

 

 


