
REGULAMIN 

XXIX Memoriału Ulicznego im. Michała Fludra we Wleniu 

zwanego dalej Biegiem 

 
1. Organizatorzy: 

1.1 Organizator: 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, 

1.2 Współorganizatorzy:  

- Gmina Wleń 

- Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu 

2. Cel imprezy: 

- popularyzacja biegów oraz rywalizacji sportowej, 

- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Wlenia, 

- promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

3. Termin: 24 kwietnia 2022 r. (niedziela) 

Harmonogram startów:  

9.00 - 11.00 Bieg Dzieci i Młodzieży 

11.00 - Bieg Integracyjny  

12.00 - Bieg Główny 

4. Miejsce: 

- Start / Meta – na rynku we Wleniu (Plac Bohaterów Nysy) 

- Dekoracja zawodników odbędzie się na rynku Wlenia. 

5. Dystans i trasa:  

5.1 Bieg Główny: 10 km  - 5 pętli na trasie wyznaczonej ulicami: Plac Bohaterów Nysy, Wojska 

Polskiego, Piastowska, Stefana Batorego, Pocztowa, Stachowicza, Ogrodowa, Wąska).  

Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Mapa z zaznaczoną trasą biegu głównego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

5.2 Bieg dzieci i młodzieży: dystanse około 250 metrów, 500 metrów, 1250 metrów - zależnie od 

kategorii wiekowych uczestników określonych niniejszym regulaminem.  

- trasa wyznaczona na Placu Bohaterów Nysy (wokół rynku) – odpowiednio dla poszczególnych 

kategorii 1, 2 i 5 okrążeń.  

5.3 Bieg Integracyjny: dystans około 250 metrów – trasa wyznaczona na Placu Bohaterów Nysy 

(wokół rynku). 

 



6. Klasyfikacja 

6.1 Bieg Główny: 

- klasyfikacja generalna (OPEN) oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

odrębnie dla kobiet i mężczyzn.  

- kategorie wiekowe mężczyzn (M): 

M I  16 - 19 lat 

M II 20 - 29 lat 

M III 30 - 39 lat 

M IV 40 - 49 lat 

M V 50 - 59 lat 

M VI 60 - 69 lat 

M VII 70 lat i starsi 

- kategorie wiekowe kobiet (K): 

K I  16 - 19 lat 

K II 20 - 29 lat 

K III 30 - 39 lat 

K IV 40 - 49 lat 

K V 50 - 59 lat 

K VI 60 - 69 lat 

K VII 70 lat i starsze 

- klasyfikacja w kategorii mieszkańców Gminy Wleń, odrębnie dla kobiet  

i mężczyzn (WK, WM) 

- klasyfikacja w kategorii zawodników niepełnosprawnych, odrębnie dla kobiet  

i mężczyzn (NK, NM). Klasyfikacja w tej kategorii odbywa się na podstawie przedłożonego 

przed startem orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem sklasyfikowania w kategorii 

zawodników niepełnosprawnych jest pokonanie minimum jednej pełnej pętli trasy wyznaczonej 

dla biegu głównego.  

6.2 Bieg Dzieci i Młodzieży: 

S I K/M rocznik 2014 - dystans ok. 250 m, odrębnie dziewczynki i chłopcy 

S II K/M rocznik 2013 - dystans ok. 250 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S III K/M rocznik 2012 - dystans ok. 250 m , odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S IV K/M rocznik 2011 - dystans ok. 500 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S V K/M rocznik 2010 - dystans ok. 500 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S VI K/M rocznik 2009 - dystans ok. 500 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S VII K/M rocznik 2008 - dystans ok. 1250 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 

S VIII K/M rocznik 2007 - dystans ok. 1250 m, odrębnie dziewczęta i chłopcy 



6.3 Klasyfikacja w Biegu Głównym i Biegu Dzieci i Młodzieży prowadzona jest na podstawie 

elektronicznego pomiaru czasu systemu CZASOMIERZYK.  

6.4 Nie jest prowadzona klasyfikacja w Biegu Integracyjnym, który ma charakter towarzyski.   

7. Warunki uczestnictwa 

7.1 Warunki uczestnictwa w Biegu Głównym:  

- ukończone 16 lat i stan zdrowia pozwalający na bezpieczny udział w biegu; 

- pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego zawodnika 

(załącznik nr 1 do Regulaminu); 

- złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w biegu  

i akceptacji regulaminu biegu w biurze zawodów oraz dokonanie opłąty startowej  nie później 

niż na pół godziny przed startem; 

- wcześniejsza rejestracja zawodnika w systemie internetowym CZASOMIERZYK na stronie 

internetowej https://formularz.czasomierzyk.pl/63;  

- każdy zawodnik/zawodniczka bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność.  

7.2 Warunki uczestnictwa w Biegu Dzieci i Młodzieży:  

- rok urodzenia zgodny z kategoriami wiekowymi uczestników i stan zdrowia pozwalający  

na bezpieczny udział w biegu; 

- pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

- złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica / opiekuna prawnego zawodnika o stanie 

zdrowia umożliwiającym udział w biegu i akceptacji regulaminu biegu w biurze zawodów nie 

później niż na półgodziny przed startem; 

- wcześniejsza rejestracja zawodnika w systemie internetowym CZASOMIERZYK na stronie 

internetowej https://formularz.czasomierzyk.pl/63;  

- każdy zawodnik/zawodniczka bierze udział w Biegu na odpowiedzialność rodzica / opiekuna 

prawnego.  

7.3 Warunki uczestnictwa w Biegu Integracyjnym:  

- rejestracja zawodnika w biurze zawodów w dniu biegu  w godz. 8.00 - 10.45 

8. Rejestracja zawodników  i  opłata startowa 

8.1 Rejestracja zawodników uczestniczących w Biegu Głównym oraz Biegu Dzieci i Młodzieży 

odbywa poprzez system internetowy CZSOMIERZYK (https://formularz.czasomierzyk.pl/63). 

 

Konto bankowe Organizatora: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu,  

Bank Spółdzielczy we Wleniu, nr konta: 56 8384 1019 0000 0589 2000 0001 

 

8.2 Rejestracja zawodników trwa od 21 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.  

8.3 Późniejsza rejestracja zawodnika, po 19. kwietnia 2022 r., możliwa jest wyłącznie  

w przypadku  niewyczerpania przewidzianego limitu uczestników.  

https://formularz.czasomierzyk.pl/63
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8.4 Opłata startowa za udział w Biegu Głównym wynosi 70 zł, w przypadku wniesienia jej po 

zarejestrowaniu zawodnika w terminie do 20 kwietnia 2022 r. Uwaga! Liczy się data wpłaty 

gotówkowej w biurze Organizatora lub wpływu środków na konto Organizatora.  

8.5 Opłata startowa dokonywana w terminie późniejszym do dnia zawodów włącznie wynosi  

100 zł 

8.6 W przypadku wnoszenia opłaty startowej przelewem bankowym w tytule przelewu podać 

należy imię i nazwisko zgłoszonego zawodnika. 

8.7 Wniesienia opłaty startowej w biurze zawodów dokonać można wyłącznie formie płatności 

gotówką.  

8.8 W przypadku  chęci otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie opłaty startowej, 

konieczne jest poinformowanie Organizatora w tej sprawie, przed dokonaniem wpłaty. Dane do 

faktury prosimy przesyłać na adres mailowy Organizatora: oksit@wlen.pl  

8.9 Nie ma możliwości przekazania opłaty startowej zgłoszonego zawodnika na inną osobę. 

8.10 Organizator nie zwraca opłaty startowej  w przypadku braku uczestnictwa w imprezie. 

8.11 Z opłaty startowej zwolnieni są:  

- uczestnicy, którzy ukończyli 65 rok życia, 

- uczestnicy Biegu Dzieci i Młodzieży,  

- uczestnicy Biegu Integracyjnego, 

W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek osób zainteresowanych, Dyrektor Biegu 

podjąć może decyzję o zwolnieniu zawodnika z  opłaty startowej.  

9. Limity uczestników 

9.1 Limit uczestników Biegu Głównego wynosi 150 osób (we wszystkich kategoriach łącznie) 

9.2 Limit uczestników Biegu Dzieci i Młodzieży wynosi 150 osób (we wszystkich kategoriach 

łącznie) 

9.3 Limit uczestników Biegu Integracyjnego wynosi 50 osób (we wszystkich kategoriach 

łącznie) 

10. Nagrody 

10.1 Wszyscy zarejestrowani zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymują pamiątkowe medale.  

10.2 Bieg Główny:  

- zdobywcy trzech najwyższych miejsc w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn  

(M I – VII, K I-VII) otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w następującej wysokości: 

1 miejsce - 300 zł 

2 miejsce - 200 zł 

3 miejsce - 100 zł 

- zdobywcy trzech najwyższych miejsc w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują 

dyplomy i nagrody rzeczowe, 

- zdobywcy trzech najwyższych miejsc w kategoriach mieszkańców Gminy Wleń kobiet  

i mężczyzn (WK, WM) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,  
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- zdobywcy trzech najwyższych miejsc w kategoriach zawodników niepełnosprawnych  kobiet  

i mężczyzn (NK, NM) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,  

- dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowych, pozaregulaminowych nagród specjalnych, 

związanych ze szczególnym przebiegiem rywalizacji sportowej.  

 

10.3 Bieg Dzieci i Młodzieży:  

- zdobywcy trzech najwyższych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych dziewcząt  

i chłopców (S I – VIII K/M) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,  

- zwycięzcy każdej kategorii  wiekowej  dziewcząt i chłopców (S I – VIII K/M) otrzymują 

nagrody rzeczowe,  

- dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowych, pozaregulaminowych nagród specjalnych, 

związanych ze szczególnym przebiegiem rywalizacji sportowej.  

11. Pozostałe postanowienia 

11.1 Organizatorzy zapewniają: 

- zabezpieczenie medyczne zawodów,  

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tras biegowych, 

- posiłek regeneracyjny dla zarejestrowanych uczestników Biegu Głównego oraz Biegu Dzieci  

i Młodzieży, 

- pamiątkowe koszulki dla zarejestrowanych uczestników Biegu Głównego, 

- wodę na trasie Biegu Głównego.  

11.2 Uczestnicy biegu poruszają się po wyznaczonej, oznaczonej specjalnymi znakami, tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz linami i taśmami trasie oraz zobowiązani są do 

zachowania zgodnego z zasadami istotnymi dla bezpieczeństwa innych zawodników i ruchu 

drogowego.  

11.3 Organizator nie zwraca zawodnikom kosztów dojazdu na miejsce Biegu.  

11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w miejscu 

Biegu 

11.5 Sporne sprawy organizacyjne rozstrzyga Dyrektor Biegu.  

11.6 Sporne sprawy sportowe rozstrzyga Komisja Sędziowska Biegu, powołana przez 

Organizatora. 

11.7 Uczestnicy Biegu zobowiązani są stosować się do poleceń Komandora Biegu, związanych 

uczestnictwem w biegu i prowadzeniem rywalizacji sportowej.  

11.8 Dyrektor  Biegu ma prawo dokonywania zmian regulaminu.  

11. 9 Dane organizacyjne: 

Dyrektor Biegu: Daniel Antosik tel. 75 7136268 

Komandor Biegu: Adam Kondratowicz tel. 737321164 

Biuro Biegu:  



Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, ul. F. Chopina 2, 59-610 Wleń tel. 757136268, 

oksit@wlen.pl, strona internetowa: www.oksit.wlen.pl 

 

W dniu Biegu, 24 kwietnia 2022 r, biuro Biegu zlokalizowane będzie na rynku we Wleniu i 

czynne od godz. 8.00  

Konto bankowe Organizatora: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu,  

Bank Spółdzielczy we Wleniu, nr konta: 56 8384 1019 0000 0589 2000 0001 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

na udział dziecka w XXIX Memoriale Ulicznym im. Michała Fludra we Wleniu 

 

………………………………………….           ……………………………………………. 

          /imię i nazwisko rodzica/opiekuna                     /telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

……………………………………………….. 

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

w Memoriale Ulicznym im. Michała Fludra we Wleniu w dniu 24 kwietnia 2022 r. 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w zawodach 

sportowych. Zapoznałem się z Regulaminem XXIX Memoriału Ulicznego im. Michała Fludra  

we Wleniu i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

               ………………………………                                  ……………………………… 

                        miejscowość i data                                                 podpis rodzica/opiekuna 
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