
 

  

 

 

REGULAMIN BIEGU IM. BOGUSŁAWA DROZDOWSKIEGO 

 

 

1. Cel zawodów 

● Upowszechnienie aktywności fizycznej i wiedzy historycznej 

● Popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku 

● Wyłonienie najlepszych zawodników 

● Promocja Areny Lodowej  

● Zapobieganie wykluczeniom społecznym 

 

2. Organizatorzy 

Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki, e-mail: ks.arena@op.pl 

 

3. Współorganizatorzy 

Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, 

Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmie patronat honorowy nad wydarzeniem. 

 

4. Termin i miejsce: 

Termin: 13 września 2020r. (tj. niedziela),  

Bieg przewiduje dwie trasy:  

1) po bieżni Areny Lodowej (trasa BIEGU NAJMŁODSZYCH), start godz. 9:00 

2) ulicami Tomaszowa Mazowieckiego i Ciebłowic do Spały: Szkoła Podstawowa nr 6 w 

Tomaszowie Mazowieckim – Most gen. broni Tadeusza Buka w Spale (trasa BIEGU 

GŁÓWNEGO), start godz. 11:00 

 

 

https://www.maratonypolskie.pl/dokument/2017/41511_18728_regulamin.pdf#page=3
https://www.maratonypolskie.pl/dokument/2017/41511_18728_regulamin.pdf#page=3
https://www.maratonypolskie.pl/dokument/2017/41511_18728_regulamin.pdf#page=4
https://www.maratonypolskie.pl/dokument/2017/41511_18728_regulamin.pdf#page=4
mailto:ks.arena@op.pl


 

  

 

5. Program zawodów: 

8:00 -8:20– wydawanie numerów startowych dzieciom w kategorii 7-9 lat na BIEG 

NAJMŁODSZYCH (Biuro Zawodów w Arenie Lodowej) 

8:20- 8:40 - wydawanie numerów startowych dzieciom w kategorii 10-12 lat i 13-16 lat 

na BIEG NAJMŁODSZYCH (Biuro Zawodów w Arenie Lodowej) 

8:45 – 10:15 – wydawanie numerów startowych uczestnikom BIEGU GŁÓWNEGO 

(Biuro Zawodów na Kręgielni, naprzeciwko Areny Lodowej) 

9:00 - rozpoczęcie BIEGU NAJMŁODSZYCH (bieżnia, Arena Lodowa) 

10:30 – przejazd zawodników BIEGU GŁÓWNEGO autokarami na parking Szkoły 

Podstawowej  

(ul. Gminna 5) 

11:00 – rozpoczęcie BIEGU GŁÓWNEGO (Szkoła Podstawowa nr 6) 

11:40 – dekoracja zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO (przed mostem im. Buka w 

Spale) 

12:00 - zakończenie BIEGU GŁÓWNEGO (przed mostem im. Buka w Spale) 

13:30* – ostatni przejazd zawodników BIEGU GŁÓWNEGO do Areny (po drugiej 

stronie Mostu, z parkingu na łąkach nadpilickich, Spała)           

 Przejazd zawodników ze Spały do Areny Lodowej: 

           12:00, 12:30, 13.00*, 13.30* 

*dodatkowe przejazdy w razie zapotrzebowania 

 

6. Kategorie wiekowe oraz przypisane im trasy: 

BIEG NAJMŁODSZYCH 

Trasa : 1 okrążenie po bieżni Areny Lodowej (500m) 

W biegu biorą udział podzielone na 3 kategorie wiekowe: 

- dzieci 7-9 (limit miejsc:50) 

- dzieci 10-12 lat (limit miejsc: 25) 

-dzieci 13-16 lat (limit miejsc:25) 

 



 

  

 

 

BIEG GŁÓWNY (limit miejsc:100) 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – Most gen. broni Tadeusza 

Buka w Spale (6,5km) 

Kategoria Open, bez limitu wieku. 

Maksymalny czas na pokonanie trasy: 1h 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

● Udział w biegu jest bezpłatny. 

● Organizator wprowadza  maksymalny czas na pokonanie trasy BIEGU GŁÓWNEGO: 

1h. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. +48 576 785 385  

● Warunkiem uczestnictwa w biegach jest wcześniejsze dokonanie rejestracji 

elektronicznej. 

● Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

● Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej do BIEGU GŁÓWNEGO jest 

zgoda  rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby 

niepełnoletniej do BIEGU NAJMŁODSZYCH jest obecność rodzica i/lub opiekuna 

prawnego  wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.  

 

8. Zgłoszenia 

Rejestracje drogą elektroniczną odbywać się będą do 12.09.2020 lub do wyczerpania 

limitu miejsc poprzez formularz zamieszczony na: https://arenalodowa.pl/zawody.html. 

O zakwalifikowaniu się do biegu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku 

niewykorzystania limitu miejsc zgłoszenia będą przyjmowane także osobiście w Biurze 

Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne 13 września w Arenie Lodowej (dot. BIEGU 

NAJMŁODSZYCH)  w godzinach: 8:00-8:40 oraz na Kręgielni (dot. BIEGU 

GŁÓWNEGO) w godzinach: 8:45 – 10:15. 

https://arenalodowa.pl/zawody.html


 

  

W Biurze Zawodów będzie obowiązywać nakaz założenia maseczki ochronnej i 

zachowania odległości min. 1,5m między uczestnikami. W Biurze Zawodów zostaną 

wytyczone strefy dla zawodników, stanowiska do odbioru pakietu startowego będą w 

odpowiedniej odległości od siebie dla zminimalizowania ryzyka zakażenia. Celem 

weryfikacji uczestników i pobrania numeru startowego konieczne będzie okazanie 

ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

 

9. Nagrody 

● Każdy zarejestrowany uczestnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu 

dostanie pamiątkowy medal. 

● W pakiecie startowym BIEGU GŁÓWNEGO każdy uczestnik otrzyma dodatkowo 

pamiątkowy znacznik z numerem startowym. 

● O ilości i wielkości nagród dla zwycięzców poszczególnych biegów (I, II, III 

miejsce) zadecyduje całkowita wielkość środków pozyskanych od sponsorów. 

● Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w 

wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych 

oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

10. Pomiar czasu 

Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie bądź elektronicznie. 

11. Postanowienia organizacyjne 

● Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. 

● Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk na starcie i mecie zawodów oraz w 

Biurze Zawodów. 

● Obsługa biegów przed przystąpieniem do pracy będzie miała zmierzoną temperaturę 

oraz będzie pracowała w maseczkach\ przyłbicach z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

● Impreza zostanie podzielona na 4 różne biegi w różnych odstępach czasu tak aby 

ograniczyć kontakt bezpośredni dużej liczby zawodników. 



 

  

● Koszt przejazdu uczestników BIEGU GŁÓWNEGO spod Areny Lodowej do 

Szkoły Podstawowej nr 6 i z miejsca zakończenia BIEGU GŁÓWNEGO do Areny 

Lodowej pokrywa organizator. 

● W BIEGU NAJMŁODSZYCH  zawodnicy będą startować w kilkusekundowych 

odstępach czasu, by zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo i 

możliwość utrzymywania dystansu. 

 

 

12. Postanowienia końcowe 

● Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegów i na 

terenie biegów. 

● Uczestnicy biegów startują na własną odpowiedzialność. 

● Impreza odbędzie się bez udziału publiczności. 

● Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany 

do jego przestrzegania. 

● Z uwagi na przeprowadzenie imprezy w reżimie sanitarnym zawodnikom biegu nie 

zostaną udostępnione szatnie.  

● Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

● Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a 

w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, 

wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Klub 

Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki. 

● Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmienienia terminu imprezy z uwagi 

na warunki atmosferyczne oraz z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną. 

● Uczestnicy BIEGU GŁÓWNEGO będą przewożeni autokarami w reżimie sanitarnym 

(w maseczkach i z zachowaniem połowy miejsc siedzących). 

● Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki ochronnej. 

● Wyniki końcowe będą zamieszczone na stronie internetowej https://arenalodowa.pl/ w 

ciągu 3 dni po odbytych zawodach. 

https://arenalodowa.pl/


 

  

● W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

● Trasa BIEGU GŁÓWNEGO znajduje się na stronie https://arenalodowa.pl/ 

 

https://arenalodowa.pl/

