
II JUTROSIŃKA DYCHA 

 

  1.CEL. 

- Promocja miasta i gminy Jutrosin, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- popularyzacja biegania. 

2. ORGANIZATOR. 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu, 

- Urząd Miasta i Gminy Jutrosin. 

3.PATRON. 

- Prezes SPJS 

- Burmistrz miasta i gminy Jutrosin 

4. TERMIN I MIEJSCE: 

 21 Lipiec 2019  

 godzina 13:00-biegi dla dzieci  

 godzina 16:00 start biegu głównego 

  Rynek w Jutrosinie. 

5. TRASA. 

Start i meta biegu rynek Jutrosin.  

Trasa ok.10 km bez atestu  

                       Na trasie zlokalizowane będą co najmniej 2 punkty odżywcze . 

6.ZGŁOSZENIE I OPŁATA STARTOWA. 

 Zgłoszenia elektroniczne dostępne są na stronie euforiabiegacza-sport.pl  do 10 Lipiec.  

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła 

właściwą opłatę startową. 

Limit zgłoszeń wynosi 300 osób. Jeżeli organizator nie osiągnie limitu do dnia 10 Lipiec 

będzie możliwość zapisania się w dniu zawodów  ( maksymalnie 30 osób ). 



Opłata startowa wynosi: 

35 złotych do 10 maj 

40 złotych od 11 maj do 10 czerwiec 

45 złotych od 11 czerwiec do10 lipiec  

Istnieje możliwość dokupienia koszulki okolicznościowej w cenie 60 zł. Pakiet z koszulką 

dostępny będzie do 21czerwiec. 

Osoby poniżej rocznika 1959 opłata startowa wynosi 20 złotych. 

Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę. 

7.PAKIETY STARTOWE. 

Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w dniu zawodów tj. 21.07 w biurze zawodów 

zlokalizowanym n Sali gimnastycznej w szkole im. Władysława Bartkowiaka ul Wrocławska 27 

od godziny 13:30 do 15:00. Podczas weryfikacji należy posiadać ze sobą dokument 

tożsamości. 

8. UCZESTNICTWO. 

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik który zgłosi się do biegu za 

pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o 

biegu na własną odpowiedzialność (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy 

w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia 

na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem 

dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w 

momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów; 

– dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), 

pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku, 

-Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu komórkowego, po biegu 

otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w 

klasyfikacji OPEN. 

9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA. 

- Na trasie zlokalizowane będą co najmniej 2 punkty odżywcze ( woda) , 

- w ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma nr. Startowy, wodę podczas i po biegu, 

poczęstunek po biegu oraz medal okolicznościowy na mecie, 

-pełen pakiet startowy dla pierwszych 300 zgłoszonych, 



- na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną, 

- organizator nie zapewnia wyznaczonych stref  parkowania, 

- każdy uczestnik który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasowym  będzie brał udział w 

losowaniu nagród,  

- organizator zapewnia szatnie w szkole im. Władysława Bartkowiaka na ul. Wrocławskiej 27 

10. POMIAR CZASU 

- pomiar dokonany będzie za pomocą chipu znajdującego się w numerze startowym. 

Uczestnik nie posiadający numeru będzie zdyskwalifikowany. 

Limit czasu wynosi 1godzina 40 minut po tym czasie trasa zostaje zamknięta. Zawodnik 

zobowiązany jest zejść z trasy i nie zostanie sklasyfikowany. 

11.KLASYFIKACJA 

-OPEN kobiet i mężczyzn  

-Najmłodszy i najstarszy zawodnik 

-Klasyfikacja w rocznikach 

K16                                M16 

K30                                M30 

K40                                M40 

K50                                M50 

-5 pierwszych mieszkańców Miasta i Gminy Jutrosin 

- najlepszy zawodnik powiatu rawickiego. 

12. NAGRODY 

1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary, 

1-3 w kategoriach wiekowych dyplomy 

Nagrody nie dublują się . Zawodnik nagrodzony w klasyfikacji open nie jest brany pod uwagę 

w kategoriach wiekowych. 

 



13.PROGRAM IMPREZY 

- 12:00 otwarcie biura zawodów dla dzieci 

- 13:00 start biegów dla dzieci 

-13:30 otwarcie biura biegu głównego 

- 15:00 zamknięcie biura biegu głównego 

                       -16:00 start biegu głównego, 

                       - 18:00 dekoracja zwycięzców, losowanie nagród 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- podczas biegu zawodnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego ( przód koszulki), 

- uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair- play, 

- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy, 

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, podpisując stosowne 

oświadczenie,  

-protesty można składać do15 minut po zakończeniu biegu, rozpatrywać je będzie Dyrektor 

biegu, 

Przyjęcie nr. Startowego równoznaczne jest z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,  

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu 

Urząd Miasta i Gminy Jutrosin 

Dyrektor biegu  

 


