
I Żorski Bieg Ogniowy
11 maja 2013

Organizatorzy:
Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Grupa Biegowa HRmax Żory
Współorganizatorzy:

- MOSiR Żory,
- UKS "Czwórka" Żory.

Termin: 11. 05. 2013 r. ok. godz. 22:00 (sobota)

Biuro zawodów: w obiekcie Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach przy ulicy Księdza 
Klimka 7

Trasa: ulicami miasta Żory – dystans 5,3 km (4 pętle)
Księdza Klimka (START) – Stanisława Moniuszki  –   Górne Przedmieście (nawrót)  –  Bałdyka - Rynek 
– Kościuszki – Bramkowa – Murarska – Szeroka – Szeptyckiego – Rynek – Księdza Klimka (META).

Uczestnictwo: 

1. Bieg Ogniowy jest organizowany w ramach obchodów Święta Ogniowego w Żorach i jest imprezą 
otwartą dla wszystkich chętnych. 
Warunkiem udziału w biegu jest:
- ukończenie 16 lat najpóźniej w dniu 11.05.2013r.
- w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody 
na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu 
startowego).

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału 
w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału 
w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

- uiszczenie opłaty wpisowej (przelewem elektronicznym bądź w dniu zawodów w Biurze Zawodów)

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność posiadania 
dowodu osobistego)

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 
w dniu zawodów 11.05.2013 w Biurze Zawodów.

4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończą bieg będzie realizowany 
systemem elektronicznym przez firmę STS-timing. 
Każdy zawodnik otrzyma chip zwrotny mocowany do buta wraz z numerem startowym. 

5. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip elektroniczny. Brak powyższych 
powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego 
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.



Zgłoszenia: 
- za pośrednictwem strony: http://www.sts-timing.pl/biegogniowy/index.php do 06.05.2013 r. 
- w Biurze Zawodów przy ulicy Księdza Klimka 7 w Żorach (Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego) 
w dniu zawodów 11.05.2013 r. w godz. 18:00 – 20:30.

Opłata startowa:

opłatę startową należy uiścić :
- przelewem do dnia 06.05.2013 r. w wysokości 20 zł (decyduje data wpływu na rachunek organizatora!) 
na konto Klubu Sportowego Grupa Biegowa HRmax Żory: BANK GOSPODARKI ŻYWIENIOWEJ S.A. 
nr 64 2030 0045 1110 0000 0260 9320 z dopiskiem „Bieg Ogniowy" (z podaniem imienia, nazwiska 
i miejsca zamieszkania zawodnika)

- gotówką w Biurze Zawodów przy ulicy Księdza Klimka 7 w Żorach (Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha 
Korfantego ) w dniu zawodów 11.05.2013 r. w godz. 18:00 – 21:00.
W dniu startu opłata wynosi 30 zł.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Nagrody:
klasyfikacja generalna – nagrody pieniężne za miejsca 1-3

mężczyźni
:

kobiety:

1 – 300 zł 1 – 300 zł

2 – 200 zł 2 – 200 zł

3 – 100 zł 3 – 100 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet: puchary + dyplomy

Kategorie wiekowe :

Mężczyźni Kobiety

1. 16 – 29 lat 1. 16 – 29 lat

2. 30 – 39 lat 2. 30 – 39 lat

3. 40 – 49 lat 3. 40 – 49 lat

4. 50 – 59 lat
4. 50 lat i 
powyżej

5. 60 lat i 
powyżej

 

Ponadto: 
- upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z Żor;
Uczestnicy biegu otrzymują:
- pamiątkowy numer startowy
- pamiątkowy medal*
- napoje
- nagrody dodatkowe (konkurs)



Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (kat. OPEN) nie będą 
dekorowani w klasyfikacjach wiekowych. 

* - Pamiątkowy medal otrzyma 200 pierwszych osób, które ukończy bieg. Pozostali zawodnicy, którzy 
ukończą bieg otrzymają medal przekazem pocztowym po zawodach.

Uwagi: 
- pomiar czasów z wykorzystaniem chipów pomiarowych;
- limit czasu na ukończeniu biegu wynosi 1 godz. 00 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia 
z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
- na trasie ustawione są 2 punkty kontrolne;
- bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu 
drogowym.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, ok. godz. 23:00

Dyrektor biegu: Mirosław Skwarliński, tel. 694 233 306, klub@hrmax.zory.pl


