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REGULAMIN 
  „Bieg 

�
w. Floriana” – 

 II Otwarte Mistrzostwa w biegach narciarskich Stra �aków Srebrna Góra 22.01.2011 r. 
 
1. Organizator 
Gmina Stoszowice 
Stoszowice 97 
57-213 Stoszowice 
woj. dolno� l�skie 
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59 
www.stoszowice.pl , gmina@stoszowice.pl 
 
2. Współorganizatorzy: 

• Ochotnicza Stra� Po�arna w Budzowie 
 

3. Charakterystyka imprezy 
Zawody w biegach narciarskich Stra�aków woj. dolno� l�skiego 2011, odb�d�  si�  po raz drugi. Miejscem ich 
organizacji b�dzie Srebrna Góra znajduj�ca si�  na terenie gminy Stoszowice. Trasy biegowe prowadz�  
przez malownicz� cz���  Gór Sowich i Bardzkich.  
Impreza ma na celu: 
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-  popularyzacj� sportów zimowych po� ród  PSP i OSP oraz indywidualnych zawodników, 
-  mo� liwo��  sprawdzenia swoich dotychczasowych umiej�tno�ci biegowych,  
-  promocje powstałych szlaków narciarstwa biegowego na terenie Gminy Stoszowice,  
-  popularyzacj� narciarstwa biegowego jako czynnej formy wypoczynku,  
-  promocj� turystyczno – rekreacyjnych walorów Gminy Stoszowice, 
-  sprawdzenie mo� liwo�ci i wytrzymało�ci organizmu i kształtowanie cech wolicjonalnych. 

4. Miejsce i termin 
Start i meta obok mostu wisz�cego w Srebrnej Górze, na Przeł�czy Srebrnej. Rozpocz�cie o godz. 11.00, 
22.01.2011 r. Przy złych warunkach �niegowych termin rezerwowy: 29.01.2011 r.  

5. Program 
Sobota 22.01.2011 r. 

• 09.30 – 10.30 - otwarcie biura zawodów 

• 10.45 – otwarcie zawodów, zbiórka zawodników i s�dziów 

• 11.00 – rozpocz�cie zawodów 

• 14.30 – ogłoszenie wyników i zako�czenie zawodów 
Program zawodów mo �e ulec przesuni �ciu.  
Bezpo�rednio po starcie obowi �zuje styl klasyczny.  
Bieg odbywa � si� b�dzie na trasie „Dziewi �� Buków”.  

6. Uczestnictwo 
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu maj� : 

• reprezentanci KW/KP/KM PSP. 
• reprezentanci ZOW/ZOP Zwi�zku OSP RP, 
• kobiety startuj�ce w zawodach – członkinie OSP lub rodziny stra�aków PSP i członków OSP 
• biegacze indywidualni powy�ej 15 roku �ycia.  

Ka�dy zawodnik musi spełnia�  nast�puj�ce warunki: 
a) w przypadku zawodników reprezentuj�cych  KW/KP/KM PSP,  ZOW/ZOP Zwi�zku OSP RP oraz członki� 
OSP lub rodziny stra�aków PSP i członków OSP: 

• by�  członkiem OSP przez minimum 1 rok, posiada�  dokumenty potwierdzaj�ce przynale�no��  do 
OSP lub by�  funkcjonariuszem PSP przez minimum 1 rok, posiada�  legitymacj� słu�bow� ,  

b) w przypadku zawodników indywidualnych: 
• posiada�  dokument potwierdzaj�cy to�samo�� . 
• Przed startem nast�pi weryfikacja zawodników na podstawie legitymacji OSP i PSP oraz dowodu 

to�samo�ci.  
• Dzieci i młodzie� do lat 18 musz�  posiada�  zgod�  rodziców.  
• Uczestnicy bior�  udział w biegu na własn�  odpowiedzialno��  zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). 
• Uczestnictwo w biegu oznacza wyra�enie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz u�ycie 

wizerunku zawodnika przez Gmin� Stoszowice w wydawnictwach, podczas ewentualnej transmisji 
telewizyjnej i radiowej.  

• Wszystkich uczestników obowi�zuje o�wiadczenie o dobrym stanie zdrowia.  
• Udział w biegu nast�puje na własn�  odpowiedzialno�� , ubezpieczenie NW we własnym zakresie.  
• Wszelkie sprawy dotycz�ce biegu i interpretacji regulaminu rozpatruje „Jury biegu”. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu  bez podania przyczyny.  
 

7.  Zgłoszenia 
• Zawodnicy mog�  zgłasza�  swój udział w zawodach w dniu imprezy w biurze zawodów  

w godz. od 09.30 do 10.30 lub przesyłaj�c na adres promocja@stoszowice.pl dane: nazwisko, imi�, 
miejscowo��  oraz rodzaj klasyfikacji. Zgłoszenia przyjmowane s� do 18.01.2011 r. 
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• Zgłoszenia przesłane drog� mailow� nale�y potwierdzi�  w dniu zawodów, w biurze zawodów, 
składaj�c podpis na odpowiedniej li�cie uczestników. Zgłoszenie bez osobistego podpisu b�dzie 
uznane za niewa�ne. 

• Zgłoszenie bez opłaty startowej b�dzie uznane za niewa�ne. 
• Zgłoszenia telefoniczne nie s�  przyjmowane. 

 
8.  Opłaty startowe 
Za udział w zawodach pobierana jest opłata startowa 10 zł od osoby – któr� nale�y wpłaci�  na konto: 
OCHOTNICZA STRA�  PO�ARNA Lutomierz 
BANK SPÓŁDZIELCZY w Budzowie 
69 9533 1014 2003 0000 0345 0001 
do dnia 20 stycznia 2011 roku  - dzie�  20 stycznia jest dat�  ostateczn�  wpływu nale�no�ci, lub w dniu 
zawodów w biurze zawodów.  

• Dowód wpłaty winien zawiera� : nazwisko i imi�  zawodnika, dat�  urodzenia.  
• Brak opłaty startowej eliminuje dru�yn� z udziału w zawodach. 
• W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniaj� : �  dyplomy za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji stra�ackiej, �  dyplomy za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej, �  dyplomy za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiecej, �  nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej, �  nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji kobiecej, �  nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji stra�ackiej, �  obsług� techniczn�, �  posiłek. 

 

9.  Zawody 

• Zawody zostan� rozegrane w klasyfikacji: �  indywidualnej na dystansie 7 km (jedna p�tla na trasie „Dziewi��  Buków”), �  reprezentanci PSP i OSP z Powiatu (KW,ZW) 7 km  (jedna p�tla na trasie „Dziewi��  Buków”), �  kobiety na dystansie 5,5 km (jedna p�tla na trasie „Dziewi��  Buków”). 
• Ka�dy zawodnik mo�e podczas zawodów korzysta z własnego sprz� tu narciarskiego. Organizator 

nie zapewnia wypo�yczalni sprz�tu. Nie odpowiada za pozostawiony bez nadzoru sprz� t. 
• Numery startowe przypisywane s� losowo. Po zako�czeniu zawodów, uczestnicy biegu zobowi�zani 

s�  do zwrotu numerów startowych organizatorom biegu.  
• Zawodnicy na starcie ustawiaj�  si�  w kolejno�ci przydzielonego numeru startowego.  

Ka�dy zawodnik przed rozpocz�ciem biegu musi by�  zweryfikowany przez organizatora/s�dziego. Jest to 
warunek do umieszczenia na li�cie startowej.  

• Na trasie b�d� znajdowały si� punkty kontrolne. Ich obsługa b�dzie spisywała numery startowe w 
celu weryfikacji przebytego dystansu przez zawodnika.  

• W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu.  
• W przypadku braku �niegu organizator ma prawo do odwołania zawodów. 
• Na zako�czenie mistrzostw zostanie ogłoszona klasyfikacja zawodników. 
• Dojazd zawodników we własnym zakresie. 
• Zawody b�d�  przeprowadzone wg. zał�czonego programu. 
• Kierownictwo zawodów kieruje sprawnym przebiegiem zawodów. 
• Kierownictwo zawodów jest powoływane przez Organizatorów zawodów - ZOGm. ZOSP RP 

Stoszowice, Wójta Gminy Stoszowice 
• Biuro zawodów odpowiada za sprawno��  organizacyjn�  i logistyczn�  Mistrzostw. 
• Komisja s�dziowska: 

1) S�dzia Główny – Gawryjołek Hipolit 
2) S�dzia techniczny – Konsewicz Wojciech 
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3) Punkty kontrolne: Józef Hatla� , Czesław Rabenda 
•••• Komisja działa w oparciu o Regulamin zawodów. 
•••• Zawody b�d�  rozgrywane według programu opracowanego przez organizatorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 


