
 

REGULAMIN  JURAJSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 
NA 

GRZĘDZIE MIROWSKO- BOBOLICKIEJ 
12 KM 

MIRÓW- BOBOLICE 29.03.2015r. 
Grzęda Mirowsko- Bobolicka i Las Pikulowy 

Jura Krakowsko-Częstochowska 
 
 
1. CEL IMPREZY 
- popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych jako ogólnej formy sportu i rekreacji, 
- przedstawienie walorów rekreacyjnych Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
- promocja Śląska oraz Powiatu Myszkowskiego 
2. PATRONAT HONOROWY 
- Wójt Gminy Niegowa 
- Burmistrz Miasta Myszków 
- Powiat Myszkowski 
3.PARTNERZY WSPIERAJĄCY 
- Grupa Jurajska GOPR Podlesice. 
4. ORGANIZATOR 
Klub Sportowy Jurajskie Orły 
5. TERMIN I MIEJSCE 
29 marzec 2015 r. (niedziela) godz. 12.00 Mirów k/Niegowy ( parking w Mirowie przy zamku). Start      
i Meta oddalona 300m od parkingu. 
Dojazd z Myszkowa drogą 789 do Żarek dalej kierunek Lelów droga 789 następnie przed 
miejscowością Niegowa skręt w prawo do Mirowa a w Mirowie skręt w lewo na Bobolice, dojazd        
z Częstochowy –Olsztyn - Janów drogą krajową 46 - Jędrzejów następnie skręt w prawo na Żarki 
droga 789  następnie za miejscowością Niegowa skręt w lewo na Mirów. 
 
 
 
 



6. BIEG GŁÓWNY 
Trasa biegu wynosi 12 km dla kobiet i mężczyzn (2pętle) i prowadzić będzie oznaczoną trasą biegową 
przełajową. Różnica między startem i metą wynosi  60 m teren występują małe pofałdowania terenu, 
podbiegi  oraz zbiegi, przy pięknej pogodzie ładne widoki na miejscowe ostańce i zamki Mirów, 
Bobolice. Przewiduje się elektroniczny pomiar czasu system chip. 
 Start biegu głównego odbędzie się o godz. 12.00. Pomiar będą obsługiwać sędziowie na starcie, 
trasie oraz mecie biegu. 
Klasyfikacje : generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: 
K 16-19 (1999-1996) 
K 20 (1995-1986) 
K 30 ( 1985 - 1976) 
K 40 (1975 -1966) 
K 50 (1965 - 1956) 
K 60 (1955 i starsze roczniki) 
 
M 16-19 (1999-1996) 
M 20 (1995-1986) 
M 30 ( 1985 - 1976) 
M 40 (1975 -1966) 
M 50 (1965 - 1956) 
M 60 (1955 i starsze roczniki) 
 
7. JURAJSKI BIEG PRZEŁAJOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GODZ. 10.00 
300m- dla uczniów I-III klasa dziewczęta i chłopcy 
800m- dla uczniów IV- VI klasa dziewczęta i chłopcy 
15000 m – dla uczniów gimnazjum dziewczęta i chłopcy 
8. NAGRODY  JURAJSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO 
1. Klasyfikacja generalna kobiet 
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
II miejsce – puchar, dyplo m, nagroda rzeczowa 
III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
 
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn 
I miejsce- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
II miejsce- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
III miejsce- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
 
3. Klasyfikacja wiekowa kobiet 
I miejsce- puchar, dyplom, 
II miejsce- puchar, dyplom,  
III miejsce- puchar, dyplom,  
 
4. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 
I miejsce- puchar, dyplom,  
II miejsce- puchar, dyplom,  
III miejsce- puchar, dyplom, 
 
5. Nagrody biegu przełajowego dla dzieci i młodzieży 
I miejsce- dyplom, medal, nagroda 
II miejsce- dyplom ,medal, nagroda 
III miejsce- dyplom, medal ,nagroda 
Każdy dziecko otrzyma medal. 
Wręczenie nagród nastąpi o godz. 14.30 lub po dobiegnięciu ostatniego zawodnika. 



9. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Bieg główny 
Bieg ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 29 marca 2015 r. będą miały 
ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu 
na formularzu zgłoszenia i wpłacić opłatę startową oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu. Osoby pełnoletnie muszą złożyć własnoręczne oświadczenie        
o zdolności do biegu na formularzu zgłoszenia i wpłacić opłatę startową. 
 

10. ZGŁOSZENIA 
1.Biuro organizacyjne Jurajskiego Biegu Przełajowego mieści się w siedzibie Klubu Sportowego 
Jurajskie Orły, Postęp, ul. Leśna 17, 42-350 Koziegłowy woj. śląskie. Tel. 666-982-824, tel. 692-740-
896 

e-mail: jurajskieorly@gmail.com do dnia 28 marzec 2015 r. 
W dniu startu 29 marzec 2015 r. biuro organizacyjne zlokalizowane będzie w miejscu zawodów           
w Mirowie( obok startu i mety zawodów ) –do 15 min. przed startem biegu. 

2. Zgłoszenia na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1646 , a 
w dniu startu 29 marzec 2015 r. osobiście w biurze zawodów ( biuro czynne od godz. 8.30- 11.45 ) 
Potrzebne dane do zgłoszenia :Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przynależność 
klubowa. 
 
11. OPŁATY 
1. Opłata startowa w  Jurajskim Biegu Przełajowym w Mirowie wynosi 20 zł i obowiązuje wszystkich 
biegaczy. W dniu startu opłata startowa będzie wynosić 25 zł. Nie przewidujemy zwolnień                    
z wpisowego. 
Opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi 10 zł. 
 
Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto KS Jurajskie Orły w Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A. o/Myszków, nr konta 31203000451110000002329390 podając imię, nazwisko lub wpłacić 
gotówką w biurze zawodów KS Jurajskie Orły Postęp niezwłocznie po zgłoszeniu. Kolejność wpłat 
decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia do biegu. 
 

2. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje : numer startowy, chip, medal,  posiłek  i  herbatę po 

biegu , worek na odzież do przechowalni . 

3. Opłat startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach . 
 
12. POMIAR CZASU  
12.1. Elektroniczny pomiar czasu na biegu będzie wykonany za pomocą zwrotnych numerów 
startowych z chipem.  
12.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 
sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 
12.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie 
zawodnika.  
12.4.Chip pomiarowy jest integralna częścią numeru startowego i jako całość będą zwracane przez 
zawodników po ukończeniu biegu. 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wydawanie numerów startowych odbywać się w będzie w biurze zawodów w dniu 29.03.2015 r.  
w godz. 8.30- 11.30 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1646


2. W dniu startu w godz. 8.30- 14.00 czynny będzie magazyn depozytów, w którym można złożyć do 
depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. 
Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zgubienie 
numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do odzieży z przodu 
centralnie na klatce piersiowej. 

4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

6. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się 
na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Wsparcie medyczne podczas zawodów zapewni Grupa Jurajska GOPR. 

8. Organizator nie zapewnia noclegów. 

9. Organizator informuje że bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. 
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

11. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o którym poinformuje przed 
rozpoczęciem biegu. 

12. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego 
zawodów. 

14. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

15. Wszelkie kwestie sporne dotyczące  Jurajskiego Biegu Przełajowego na Grzędzie Mirowsko- 
Bobolickiej rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 

16. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 
organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych    
i reklamowych imprezy. 
 
Postęp, 5 marzec 2015r. 

Sędzia Główny : Paweł Michniewski 
 Dyrektor Biegu:  Mateusz Gocyła 
 


