
Regulamin Zawodów 

POWIAT OSTROWSKI BIEGA  

„5 dyszka Hajstra” 

 Pod Patronatem Wójta Gminy Sośnie 

i Nadleśnictwa Antonin 

 

1. CEL. 

− popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu 

i rekreacji ruchowej wśród dzieci, dorosłych; 

− promowanie zdrowego stylu życia; 

− popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych na 

terenach Lasów Rychtalskich, Nadleśnictwa Antonin i Gminy Sośnie; 

− integrowaniu społeczności lokalnej. 

2. ORGANIZATOR BIEGU. 

Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie, Cieszyn, ul. Kościelna 44, 63-435 Sośnie 

3. TERMIN, MIEJSCE. 

− Termin: 08.09.2018 r. godz. 10:00. 

− START i META: STANICA HARCERSKA ,,BIAŁY DANIEL’’ W MOJEJ WOLI, 

63-435 SOŚNIE, ul. Harcerska 1. 

− Bieg ,,V dyszka Hajstra’’ jest częścią V Rajdu Hajstra, w ramach którego 

wyznaczono również trasę rowerowego maratonu MTB, rowerową trasę 

rodzinną, oraz trasę Nordic Walking.  

  



4. UCZESTNICTWO: 

Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. 

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat 

(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów). 

Wszyscy zawodnicy Biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów, w biurze 

zawodów od godz. 8.00 do godz. 10:00. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą 

pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu 

i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, podpisać 

oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu oraz 

wypełnić krótką ankietę na temat wydarzenia.  

5. PLAN DNIA. 

− godz. 8:00 otwarcie biura zawodów; 

− godz. 10:15 start  

− godz. 12:30/13:00 dekoracja zwycięzców 

− po dotarciu na metę ostatniego uczestnika V Rajdu Hajstra losowanie nagród 

6. NAWIERZCHNIA  

Asfalt, droga leśna, droga polna. 

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA NA RZECZ UCZESTNIKÓW 

− Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe. 

− Zabezpieczenie pomocy medycznej. 

− Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy. 

− Zapewnienie zimnego posiłku i gorącego napoju na mecie rajdu. 

− Zapewnienie możliwości korzystania z bufetu na mecie rajdu. 

− Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu. 

8. NUMERY STARTOWE 

− w biegu obowiązują tylko numery startowe organizatora, przypięte z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej, 

− pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych organizatora. 



9. UBEZPIECZENIE. 

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny zły 

stan zdrowia zawodników lub ukryte choroby. 

10.  ZGŁOSZENIA. 

Zgłoszenia internetowe na stronie www.chronotex.pl do dnia 04.09.2018 r. lub 

w biurze zawodów.  

11.  BIURO ZAWODÓW 

Czynne w dniu 08.09.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00 na terenie Stanicy 

Harcerskiej Biały Daniel w Mojej Woli. 

 

UWAGA: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu i warunków bez podania 

przyczyn. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 654 165. 

Zapraszamy: kluby, stowarzyszenia, szkoły, rodziny, osoby indywidualne! 

12. KLASYFIKACJE: 

− bieg 10 km 

▪ generalna K i M; 

▪ w kategoriach wiekowych. 

13. KLASYFIKACJA „POWIAT OSTROWSKI BIEGA” 

− sumaryczna (suma czasów z trzech biegów). 

„III Dyszka Pięciu Stawów”, „I Dyszka Skalmierzycka” i „V Dyszka Hajstra” . 

▪ generalna K i M; 

▪ służb mundurowych; 

▪ w kategoriach wiekowych. 

  

http://www.chronotex.pl/


Mężczyźni: Rocznik: Kobiety: 

M16 16-29 lat (2002-89) K16 16-29 lat 

M30 30-39 lat (1988-79) K30 30-39 lat 

M40 40-49 lat (1978-69) K40 40-49 lat 

M50 50-59 lat (1968-59) K50 50-59 lat 

M60 60-69 lat (1958 i 49) M60 60-69 lat 

M70 70 lat i więcej (1948 i więcej) M70 70 lat i więcej 
   

 

Limit biegaczy: 150 osób. 

Dyrektor biegu: 

p. Piotr Myszkowski tel. 604-654-165 e-mail: phmyszkowski@gmail.com  

p. Waldemar Blaźniak tel: 531 931 446 e-mail: w.blazniak@poznan.lasy.gov.pl  

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają. 
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