
 

 

 

 
 

REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW ZWYCIĘSTWA NAD BOLSZEWIKAMI 

„GOŃ BOLSZEWIKA, GOŃ” IMIENIA SEBASTIANA MAŁKA I JANA KOZIOŁA, KAWALERÓW ORDERU VIRTUTI MILITARI 
 

 
I. CEL IMPREZY: uczczenie 101 rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej  
z 1920 r., uczczenie Święta Wojska Polskiego, kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez 
ukazywanie bohaterstwa mieszkańców Jarocina w czasie wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., upowszechnianie 
biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako najprostszej formy czynnego wypoczynku, promocja gminy Jarocin. 

 

 
II.  ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwa Jarocin, Zespół Szkół w Jarocinie, Urząd Gminy w Jarocinie. 
 

 
III.  TERMIN I MIEJSCE:  15 sierpnia 2021 r. (niedziela) godz. 12:30, start i meta – droga powiatowa Jarocin – Nalepy 
(obok sceny plenerowej nad rzeką Gilówką) 
 

 
IV. UCZESTNICTWO: 
- w biegach mogą startować wszyscy chętni, kluby sportowe, niezrzeszeni – posiadający aktualne badania lekarskie, 
- w biegu głównym mogą startować zawodnicy którzy ukończyli 18 lat, 
Dzieci i młodzież nie uiszczają opłaty startowej, 
- w ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego ma zapewniony:  

 numer startowy 

 elektroniczny pomiar czasu 

 artykuły pozyskane od sponsorów 

 opiekę medyczną 

 wodę na mecie zawodów 

 pamiątkowy kubek porcelanowy 

 pamiątkowy odlewany medal na mecie  
 

V. ZGŁOSZENIA 
Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w dniu biegu od godz. 11:00 – 13:00 na miejscu startu.  
W biegach młodzieżowych należy posiadać kartę z danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania i rok urodzenia. 
Należy także podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
- Zgłoszenia do biegu głównego i biegów dzieci dostępne są przez Internet na stronie: www.kepasport.pl lub w biurze 
zawodów od 11.00 do 13.00 w dniu zawodów.  

 

I. Bieg główny  
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza na stronie www.kepasport.pl lub formularza 
pisemnego i wpłacenie opłaty startowej: 

• 25 zł - pierwszych 50 wpłacających lub do 25.07.2021 (szybki przelew: on – line) 
• 35 zł - do 12.08.2021 (szybki przelew: on – line) 
• 40 zł - Wpłata w biurze zawodów (ilość miejsc ograniczona) 

Wpłaty za pośrednictwem przelewów On-Line na stronie www.kepasport.pl (na liście startowej) 
 
A. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 

osobowych oraz wieku 
B. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości przeniesienia jej na inną osobę.  
C. OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ - 250 uczestników opłaconych  

- po osiągnięciu limitu - formularz zgłoszeń zostanie zablokowany - nie będzie możliwości zapisów biurze 
zawodów – decyduje kolejność zgłoszeń 
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II. Biegi dla dzieci i młodzieży 

 Udział w biegach dla dzieci i młodzieży - jest DARMOWY. (limit 250 uczestników) 
 

Limit uczestników wydarzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wynosi: 250 osób 
 
 

VI. PROGRAM ZAWODÓW 
12:30 – 200 m. dziewcząt roczniki 2013 i młodsi 
12:35 – 200 m. chłopców roczniki 2013 i młodsi 
12:04 – 400 m. dziewcząt roczniki 2012/2011 
12:45– 400 m. chłopców roczniki 2012/2011 
12:50– 800 m. dziewcząt 2010/2009 
12:55– 800 m. chłopców 20010/2009 
13:00 – 800 m. dziewcząt 2008/2007 
13:05– 800 m. chłopców 2008/2007 
13:10– 800 m. dziewcząt 2006/2002 
13:15– 800 m. chłopców 2006/2002  
13:30 – 5000 m. BIEG GŁÓWNY – kobiet i mężczyzn 
14:30-15:00 – Uroczysta dekoracja biegów młodzieżowych i biegu głównego 
 

VII. KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO 5 KM 
- kobiety – klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych:  
I kat. -18 – 39 lat, II kat. - 40 lat i starsze 
- mężczyźni – klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych 
I kat. 18 – 29 lat, II kat. 30 – 39 lat, III kat. 40 – 49 lat, IV kat. 50 – 59, V kat. 60 – 69 lat, VI kat. 70 lat i starsi 
 

 
VIII. NAGRODY 
W biegu głównym:  
Za zajęcie I-III miejsca kobiet i mężczyzn – puchary, dyplomy i nagrody finansowe:  
I miejsce –  500 zł  
II miejsce – 300 zł 
III miejsce – 200 zł 
(Zawodnicy nagrodzeni w biegu głównym nie otrzymują nagród za kategorię wiekową). 
 
W biegach dziecięcych i młodzieżowych: za zajęcie I-III miejsca – puchary i dyplomy, wszyscy zawodnicy, którzy 
ukończą biegi otrzymują dyplomy uczestnictwa. 
 

 
IX. WYMOGI SANITARNE 
 
Organizator wydarzenia sportowego: 

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w wydarzeniu sportowym, 

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 

c) zapewnia osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami wydarzeń sportowych – tj. 

między biegami dzieci, biegami dorosłych i marszem nordic walking. 

Osoby uczestniczące w wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub 
sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe. 
 
 
X. UWAGI KOŃCOWE 
- Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym  
- Organizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, którzy uiścili opłatę startową 
przed dniem zawodów tj. 12.08.2021, pozostałe osoby bez opłaty nie mają zagwarantowanego startu – ilość 
dodatkowych numerów startowych w dniu zawodów jest ograniczona 
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 
organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, 

 



- Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować 
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.  
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie . Organizator zapewnia pomoc medyczną dla uczestników 

biegu w postaci ambulansu z dwuosobową obsługą ratownictwa medycznego . 

- Uczestnicy biegów nie są ubezpieczeni przez organizatora.  
- Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
- Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w 
biegu długodystansowym. 
- Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy 
- Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez organizatora 
- Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez 
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, na stronach 
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatora. 
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 


