
R e g u l a m i n  
XV OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU MILOWEGO SŁUPA 

XV OTWARTYCH MISTRZOSTW SAMORZĄDOWCÓW WIELKOPOLSKI W BIEGU NA JEDNĄ MILĘ 
W RAMACH GRAND PRIX WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ 

 
 

I. CELE 
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Konina. 
3. Propagowanie lokalnych imprez biegowych. 

4. Promocja Miasta Konin. 
 

II. ORGANIZATORZY 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. 

2. Urząd Miejski w Koninie. 

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 
1. Klub Biegacza „Aktywni” Konin. 

2. Firma CHRONOSPORTS Częstochowa. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
1. 18. maja 2013 r. (sobota) Konin. 

2. Biegi dziecięce dla przedszkoli i szkół podstawowych – od godz. 10.30 – start i meta 

stadion miejski ul. Podwale. 

3. Biegi młodzieżowe dla gimnazjów od godz. 12.50  i szkół ponadgimnazjalnych od godz. 
13.50  –– ulicami Konina, zbiórka na Placu Wolności. 

4. Bieg samorządowców – godz. 13.30 – ulicami Konina, start i meta Plac Wolności. 

5. Bieg Główny – godz. 15.00 – ulicami Konina, start i meta Plac Wolności. 

 

V. DYSTANSE BIEGÓW 
1. Biegi dziecięce od 100 m do 1000 m. 

2. Biegi młodzieżowe od 1000 do 2000 m. 

3. Bieg samorządowców – 1 mila (1609,344m). 

4. Bieg Główny – 10 km. 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegach dziecięco – młodzieżowych może startować młodzież roczników 1994 i młodsza 

wg kategorii. 

2. W biegu samorządowców mogą startować: radni, pracownicy urzędów miast i gmin, 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz parlamentarzyści. Przy weryfikacji 

obowiązuje przedłożenie dokumentu potwierdzającego status pracownika 

samorządowego. 

3. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy 

ukończyły 16 lat. Przy weryfikacji obowiązuje przedłożenie dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego dane osobowe oraz wiek. 

4. Do wszystkich biegów obowiązują zgłoszenia imienne poprzez stronę internetową  

www.biegmilowegoslupa.konin.eu  

5. Do biegu samorządowców oraz biegu głównego obowiązuje wpisowe w wysokości 35,- zł 
od osoby, płatne przelewem podczas rejestracji. 

6. Uczestnicy, zgłaszając się do biegu, oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w takiej imprezie. Wszyscy zawodnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 
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7. Do udziału w biegach dziecięco – młodzieżowych dopuszczeni będą uczniowie bez 

dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący 

czynnie w zajęciach wychowania fizycznego – obowiązuje lista zgłoszeniowa (jak dla WIMS). 

8. Zawodnicy, rodzice dzieci oraz opiekunowie, zgłaszając się do zawodów lub przekładając 

listę organizatorowi, akceptują regulamin imprezy i tym samym wyrażają zgodę na: 

- publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników 

i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, 

materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów;  

- przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz 

do celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów.  

 

VII. KATEGORIE BIEGOWE 
1. Biegi dziecięce: 

− przedszkolaki: 

• dziewczynki rocznik 2006 i mł. 

• chłopcy rocznik 2006 i mł. 

− szkoły podstawowe: 

• dziewczynki kl. I-II rocznik 2006-2004 

• chłopcy kl. I-II rocznik 2006-2004 

• dziewczynki kl. III-IV rocznik 2003-2002 

• chłopcy kl. III-IV rocznik 2003-2002 

• dziewczynki kl. V-VI rocznik 2001-2000 

• chłopcy kl. V-VI rocznik 2001-2000 

2. Biegi młodzieżowe: 

− gimnazja: 

• dziewczęta kl. I-III rocznik 1999-1997 

• chłopcy kl. I-III rocznik 1999-1997 

− szkoły ponadgimnazjalne: 

• dziewczęta kl. I-III rocznik 1996-1994 

• chłopcy kl. I-III rocznik 1996-1994 

3. Bieg samorządowców: 

− kobiety 

− mężczyźni 

4. Bieg Główny – kobiety i mężczyźni: 

− Open 

− Junior  

− Masters +40  

− Masters +60. 

 

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY 
9.00 – otwarcie biura zawodów – stadion miejski ul. Podwale w Koninie –  weryfikacja 
i zgłoszenia do biegów przedszkolaków i SP, Gim. i SPG 
10.30 – bieg nr 1 – przedszkolaki dziewczynki i chłopcy – dystans ok. 100 m 

10.40 – bieg nr 2 – dziewczynki i chłopcy kl. I-II – dystans ok. 400 m 

10.55 – bieg nr 3 – dziewczynki i chłopcy kl. III-IV – dystans ok. 500 m 

11.15 – bieg nr 4 – dziewczynki i chłopcy kl. V-VI – dystans ok. 1000 m 

11.30 – 12.00 – uroczystość oficjalnego otwarcia XV OBMS, ogłoszenie wyników klasyfikacji 
zespołowej przedszkoli i szkół podstawowych – płyta główna stadionu 
12.00 - 12.50 – przerwa techniczna (zmiana miejsca zawodów, przejście na Plac Wolności) 
12.50 – bieg nr 5 – dziewczęta gimnazja, dystans ok. 1000 m 

13.10 – bieg nr 6 – chłopcy  gimnazja, dystans ok. 1200 m 

13.30 – bieg nr 7 – bieg samorządowców - kobiet i mężczyzn - z udziałem parlamentarzystów 
dystans 1 mila (1609,344 m) – XV Otwarte Mistrzostwa Samorządowców Wielkopolski 
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13.50 – bieg nr 8 – dziewczęta SPG, dystans ok. 1500 m 

14.10 – bieg nr 9 – chłopcy SPG, dystans ok. 2000 m 

14.30 – ogłoszenie wyników klasyfikacji zespołowej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 
XV Otwartych Mistrzostw Samorządowców Wielkopolski w biegu na 1 milę 
14.40 – powitanie zawodników biegu głównego i uroczyste otwarcie XV OGÓLNOPOLSKIEGO 
BIEGU MILOWEGO SŁUPA 
14.45 – wspólna rozgrzewka 

15.00 – start biegu głównego na dystansie 10 km 

16.30 – ceremonia dekoracji zwycięzców biegu głównego i zakończenie imprezy. 
 

UWAGA! Indywidualna dekoracja zwycięzców biegów dziecięco-młodzieżowych miejsc od 1. do 3. 

bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych biegów. 

 

IX. KLASYFIKACJE 
1. Klasyfikacja indywidualna - wszystkich biegów oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn 

(dziewcząt i chłopców):  

− biegi dziecięco-młodzieżowe wg kategorii wiekowych, 

− bieg samorządowców z udziałem parlamentarzystów, 

− bieg główny 

• open 

• Juniorzy  

• Masters +40  

• Masters +60  
2. Klasyfikacja zespołowa:  

− w biegach dziecięco-młodzieżowych  - zgodnie z punktacją drużynową TKKF:  
 1 m-sce – 30 pkt., 2 m-sce – 29 pkt. itd., zawodnicy, którzy zajmą miejsce 30. i dalsze 

 otrzymują 1 pkt. w kategoriach: 

• dziewcząt z przedszkoli, 

• chłopców z przedszkoli, 

• dziewcząt ze szkół podstawowych, 

• chłopców ze szkół podstawowych, 

• dziewcząt z gimnazjów, 

• chłopców z gimnazjów,  

• dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych,  

• chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych 
− w biegu samorządowców – kobiet i mężczyzn łącznie - wg punktacji TKKF (j.w.) 

• w kat. gmin 
3. Klasyfikacja do Grand Prix Wielkopolski Wschodniej: 

− uczestnicy biegu głównego 

• kategoria open kobiet 

• kategoria open mężczyzn. 
 Szczegóły punktacji na stronie www.aktywni-konin.pl  

 Ogłoszenie wyników Grand Prix odbędzie się podczas „Biegu o Lampkę Górniczą” 30 listopada 2013 r. 

 

 

X. NAGRODY 
1. Nagrody indywidualne: 

− w biegach dziecięco-młodzieżowych zdobywcy miejsc od 1. do 3. oddzielnie 

w kategorii dziewcząt i chłopców - medal i dyplom we wszystkich kategoriach 

wiekowych,  

− w biegu samorządowców z udziałem parlamentarzystów zdobywcy miejsc: 

• od 1. do 3. oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn – statuetka milowego 

słupa i dyplom, 

• od 4. do 10. oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn – dyplom, 
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• pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, 

− w biegu głównym w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:  

• 1. m-sce – 750,- zł, statuetka, dyplom 

• 2. m-sce – 550,- zł, statuetka, dyplom 

• 3. m-sce – 350,- zł, statuetka, dyplom 

− w biegu głównym w kategoriach kobiet i mężczyzn:  

• junior – 1. m-sce  - puchar, dyplom 

• masters +40 – 1. m-sce  - puchar, dyplom 

• masters +60 – 1. m-sce  - puchar, dyplom 

2. Nagrody zespołowe: 

− w biegach dziecięco - młodzieżowych wg klasyfikacji podanych w pkt. IX.2.: 

• za miejsca od 1. do 3. - puchar i dyplom,  

− w biegu samorządowców w kat gmin 

• za miejsca od 1. do 3. - puchar i dyplom. 

3. Prawa do przyznanej nagrody nie można przenosić na inne osoby. 
4. Pula nagród może ulec zmianie. 
 

XI. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do biegów głównego i samorządowców - wyłącznie imienne - będą 

przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej 

www.biegmilowegoslupa.konin.eu. 
2. Zgłoszenia on-line do biegów głównego i samorządowców będą przyjmowane do dnia 10 

maja. Po tym terminie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w dniu imprezy w Biurze 

Zawodów. 
3. Uwaga! Limit uczestników w biegu głównym wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie 

prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 

4. Osobę niepełnoletnią zgłasza rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel i ponosi pełną 

odpowiedzialność za jej start. 
5. Zgłoszeń zawodników do biegów dziecięco - młodzieżowych dokonują nauczyciele 

(opiekunowie) grup na formularzu dostępnym na stronie biegu 

www.biegmilowegoslupa.konin.eu i wysyłają go pocztą elektroniczną pod adres: 

moskonin@onet.eu do dnia 10 maja.  
6. Uczniowie zgłoszeni elektronicznie do dnia 10 maja otrzymają imienne numery startowe. 
7. W dniu zawodów nauczyciele przedkładają listę zgłoszeniową (jak dla WIMS – do pobrania 

na stronie biegu www.biegmilowegoslupa.konin.eu) - z podpisem dyrektora, zawodników 

i opiekuna.  
8. Opiekunowie grup szkolnych biorą na siebie odpowiedzialność posiadania zgody obojga 

rodziców lub opiekunów prawnych startujących zawodników.  
9. Uczestnicy biegu samorządowców i biegu głównego, muszą zostać zweryfikowani 

w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na Stadionie Miejskim im. Złotej Jedenastki 

Kazimierza Górskiego ul. Podwale 1 w Koninie. Biuro będzie czynne w sobotę, 18 maja od 
godziny 9.00 do 14.00. 

10. Weryfikacji uczestników biegów dziecięco – młodzieżowych dokonują wyłącznie 

opiekunowie grup (odbiór numerów startowych i ewentualne zmiany we wcześniejszych 

zgłoszeniach). 

 

XII. OPŁATA  STARTOWA 
1. Opłata startowa za udział w biegu samorządowców i biegu głównym wynosi 35 złotych. 
2. Opłatę należy uiścić poprzez płatności elektroniczne podczas rejestracji. 
3. Każdy uczestnik biegu samorządowców i biegu głównego jest zobowiązany do wniesienia 

opłaty startowej w ciągu  max. 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu, 

w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 
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4. W dniu zawodów organizator dysponował będzie tylko 30-toma pakietami startowymi, 

a opłata startowa wynosić będzie 50,- zł.  
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  
6. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika. 
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu samorządowców i biegu głównego 

otrzymuje: 

− numer startowy wraz z czterema agrafkami, 

− pamiątkową koszulkę, 

− wodę, 

− posiłek regeneracyjny, 

− pamiątkowy medal na mecie. 
 

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Milowego Słupa należy składać 

wyłącznie pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1, 62-510 Konin, z dopiskiem „Bieg Milowego Słupa” 

w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio na ręce 

dyrektora biegu lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. XIII.1 nie będą rozpatrywane. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej 

otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Milowego Słupa jest 

ostateczna. 
 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uczestników – imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania – 

XV Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa będą pozyskiwane i przetwarzane w celu 

przeprowadzenia biegów, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru 

nagród. 
2. Dane osobowe uczestników XV Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa będą 

wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).  
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Koninie oraz firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. 
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. XIV.1 pozyskanych w związku z udziałem 

w XV Ogólnopolskim Biegu Milowego Słupa obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki 

publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w XV 

Ogólnopolskim Biegu Milowego Słupa. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala 

na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania 

do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także 

na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do 

wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie po zakończeniu imprezy, 

kierując korespondencję na adres organizatora. 
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte 

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. 
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8. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Tylko dane 

zawodników, którzy zgłosili swój akces do Grand Prix Wielkopolski Wschodniej zostaną 

przekazane organizatorowi tej imprezy tj. Klubowi Biegacza „Aktywni Konin”, z siedzibą 

w Koninie przy ul. Z. Urbanowskiej 8. 
 
 
 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników Biegu Milowego Słupa obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, 

na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy. 
4. Trasy biegów dziecięco – młodzieżowych przebiegać będą po nawierzchni trawiastej lub 

asfaltowej, pozostałych biegów - na całej długości nawierzchnia asfaltowa lub kostka 

brukowa. 
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne. 
7. Organizator ubezpiecza imprezę od OC. 
8. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. 
9. Organizator zabezpiecza dla ekip i osób indywidualnych parking dla samochodów 

osobowych i autokarów. 
10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami tylko dla uczestników biegu samorządowców 

i biegu głównego. 
11. Grupy szkolne są zobowiązane do zabezpieczenia sprzętu i strojów we własnym zakresie. 
12. Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu samorządowców i biegu głównego. 
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
14. W sprawach spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator, 

poprzez dyrektora biegu. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny. 
16. Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy i sponsorzy. 
17. Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie. 
18. Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
19. Organizator zastrzega sobie wyłączność zmian i interpretacji niniejszego regulaminu. 
 

 
 
 

 


