
 
        

    

 

Regulamin XVII Dąbskiego Biegu Ulicznego  

7 czerwca 2022r. 
 

 

 

Informacje ogólne: 
 

• START ul. Portowa 21 przy bramie wjazdowej Zespołu Szkół Nr 2  
• przebieg tras poszczególnych kategorii biegowych wg mapki do pobrania w 

biurze zawodów lub na stronach organizatorów  
• META na placu apelowym Zespołu Szkół Nr 2,  
• uroczyste otwarcie imprezy godzina 9.30 
• przewidywane zakończenie około godz.13.30 

 
Prosimy opiekunów aby uczestnicy biegu byli obecni na rozdaniu nagród, które będą wręczane 

po zakończeniu wszystkich kategorii biegowych 
 

Informacje szczegółowe: 

 
1. Prawo startu mają wszyscy chętni zakwalifikowani do poszczególnych 

kategorii, na podstawie zgłoszeń nauczycieli/opiekunów lub indywidualnie w 
biurze zawodów /najpóźniej 30 minut przed startem danej kategorii/. 
 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie lub 
złożyć oświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do startu w imprezie 
biegowej oraz ważną legitymację szkolną lub inny  dokument  tożsamości. 

 
3. Zawodnicy startujący w poszczególnych kategoriach powinni być 

przygotowani na różne warunki atmosferyczne i zabezpieczeni w wodę do 
picia. 

  
4. Opiekunowie ekip szkolnych kwalifikują do biegu tylko osoby zdrowe 

niemające przeciwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego / opiekun 
podpisuje stosowne oświadczenie w biurze zawodów w dniu imprezy /. 

  
5. Każda zgłoszona szkoła ma prawo wystawić dowolna liczbę zawodników w 

każdej kategorii biegowej z zastrzeżeniem pkt 5.  
 

6. Zawodnicy klubów,  trenujący w sekcjach sportowych , w tym uczniowie 
szkół sportowych mogą startować tylko w kategorii OPEN z podziałem na 
płeć dodatkowych informacji na ten temat udziela sędzia główny zawodów 
Honorata Grabek  / 503939753 /  

 
7. Zwycięskie miejsca nagradzane są medalami i nagrodami rzeczowymi / 1,2,3 

miejsce / oraz imiennymi dyplomami /1,2,3,4,5 miejsce /.  



 
8. Zawodnik za niesportowe zachowanie i łamanie obowiązujących norm i 

regulaminu zawodów,  może zostać zdyskwalifikowany. 
 

9. Trasa biegu każdej kategorii  jest oznaczona na mapce , zabezpieczona taśmami 
i kontrolowana przez osoby funkcyjne oraz wolontariuszy, 

 
10. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Zawodów /przy wejściu 

głównym/ otwarte godzinę przed uroczystym rozpoczęciem zawodów. 
 

11. Z ramienia organizatorów kontakt do osoby odpowiedzialnej : 
                     za organizację imprezy: Izabela Ciesielska 515258501, 

                     oraz za sprawy techniczne: Grzegorz Kuczyński 601862901 
 

 

 

 

 

 
 

 W imieniu organizatora  


