
 

 

REGULAMIN 

Wiosenne Biegi Przełajowe o „Puchar Kocich Gór”  
 11 maja 2022  

 

1. Organizator    

- Gmina Trzebnica  

- Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój  

- Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS w Trzebnicy  

 

2. Cel 

- powrót do tradycji wiosennej imprezy biegowej,  

- popularyzacja sportu masowego wśród młodzieży szkolnej i dorosłych 

- promowanie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,  

- zdobywanie nowych zwolenników.  

 

3. Kontakt  

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój, ul. Kościelna 9. 55-100 

Trzebnica, sport@mcs.trzebnica.pl  / tel. 71 312 11 71. 

 

 4. Termin i miejsce:  

- zawody odbędą się 11 maja (środa) w Trzebnicy, przy ul. Leśnej,  

- miejsce centralne – Amfiteatr przy ul. Korczaka (scena między stawami), 

- początek imprezy godz. 10:00.  

 

5. Zgłoszenia 

- w dniu zawodów do godz. 9:30.  

 

6. Program minutowy startu biegu 
godz. 

10:00 oficjalne otwarcie imprezy  

10:10 dziewczęta rocznik 2011 / 1000 m 

10:15 chłopcy rocznik 2011 / 1000 m  
10:20 dziewczęta rocznik 2010 / 1000 m  

10:25 chłopcy rocznik 2010 / 1000 m  

10:30 dziewczęta rocznik 2009 / 1000 m 

10:35 chłopcy rocznik 2009 / 1000 m 

10:45 dziewczęta rocznik 2008 / 1000 m  

10:50 chłopcy rocznik 2008 / 1000 m  

11:00 dziewczęta rocznik 2007 / 1000 m  

11:05 chłopcy rocznik 2007 / 1000 m 

11:10 dziewczęta rocznik 2006 / 1000 m  

11:15 chłopcy rocznik 2006 / 1000 m  

11:25 dziewczęta roczniki 2005 - 2004 / 1000 m  

11:35 chłopcy roczniki 2005 - 2004 / 1000 m  

11:40 dziewczęta rocznik 2003 i starsze / 1000m  

11:50 chłopcy rocznik 2003 i starsi / 2000 m  
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7. Punktacja zespołowa 

- oddzielnie dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych wg zasady:  

I m-ce 27 pkt., II m-ce 25 pkt., III m-ce 24 pkt., IV m-ce 23 pkt.,  V m-ce 22 pkt., … XXVI 

m-ce 1pkt.  

 

8. Nagrody  

- indywidualnie za miejsca I – III (medale, dyplomy, upominki rzeczowe)   

- zespołowo za miejsca I – III punktacji szkół (dyplomy i puchary)   

 

9. Ochrona danych osobowych  

Udział w Biegach Przełajowych jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 

 i wyrażeniem zgody na bezpłatne, wielokrotne wykorzystanie wizerunku przez Młodzieżowe 

Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój utrwalonego podczas zawodów dla potrzeb 

promocji i organizacji danego wydarzenia w Gminie Trzebnica, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, w celach związanych z jego działalnością oraz promocją. 

Szkoła ma obowiązek poinformowania rodzica/opiekuna prawnego o zasadach przetwarzania 

danych osobowych jego dzieci na potrzeby organizacji przeprowadzenia Biegu. (w zw. Z art. 

23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych os.). 

 

10. Uwagi końcowe 

- NIE BĘDZIE POBIERANE WPISOWE,  

- karty startowe wydawane będą w dniu zawodów opiekunom ekip, można je również  

  wydrukowa z załączonego wzoru (zał. nr 1),  

- prosimy uczestników o zabezpieczenie się w agrafki,  

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników,  

- nawierzchnia trasy: kostka brukowa, dukty leśne, asfalt, 

- zalecamy start w obuwiu bez kolców.  

 

Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny zawodów i jego rozstrzygnięcia 

są ostateczne.  

Nad prawidłowością strony organizacyjnej czuwa kierownik zawodów.  

Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania zawodów.  

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.   
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