
XXXII Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego
Regulamin

(wyciąg)

W ramach XXXII Oskich Biegów odbędą się:
- biegi dla dzieci
- bieg główny „Leśna Za-Dyszka”, jednocześnie Mistrzostwa Polski Kolejarzy
- marsz Nordic Walking
- Biegi na Orientację.

I. TERMIN, MIEJSCE, INFORMACJE OGÓLNE:
1. Termin: sobota 2 października 2021 r.
2. Miejsce: Osie, Stadion Sportowy
3. Dystanse i limity uczestników:

- Biegi na Orientację na trasie Zielonego Punktu Kontrolnego – 50 osób.

4. Biuro zawodów: Stadion Sportowy w Osiu, czynne 8.00-10.45.
5. Starty o godzinie:

- Biegi na Orientację – 10.00 do 11.30, limit czasu 2 godziny.

II. ORGANIZATORZY:
Bractwo Czarnej Wody, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Nadleśnictwo Osie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 2 paź-

dziernika przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa. Szczegóły zostaną podane w komu-
nikacie startowym.

2. Biegi na Orientację przeznaczone są dla osób rocznika 2011 i starszych.
3. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów sportowych,

zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych. 
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

1. Za zgłoszenie do konkurencji przeznaczonych dla zawodników od 16 lat uważa się wypeł-
nienie formularza umieszczonego na stronie internetowej  www.elektronicznezapisy.pl oraz
wpłacenie w terminie opłaty startowej.

2. Opłatę można uiścić elektronicznie za pomocą formularza płatności lub przelewem tradycyj-
nym na konto Bractwa Czarnej Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000
0010 z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu/marszu/Biegu na Orientację”. 

3. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
4. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego  zawodni-

ka.
5. Wysokość wpisowego wynosi 40 złotych w terminie. Data wpłaty wpisowego decyduje o

kolejności zgłoszeń.
6. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 60 złotych tylko w przypadku otwartej listy 

startowej (zgłoszonych mniej niż limity lub rezygnacji zawodników). 
7. Osoby od 70 roku życia oraz dzieci są zwolnione z opłaty startowej.
8. W przypadku osiągnięcia limitu osób zapisy do biegu zostają zamknięte.

V. KLASYFIKACJA
1. Zwycięzcami będą wszyscy, którzy ukończyli  zawody, co potwierdzone zostanie wręcze-

niem pamiątkowego medalu.

http://www.elektronicznezapisy.pl/


2. Kategorie wiekowe Biegów na Orientację
- rocznik 2006 i młodsi, dziewczęta i chłopcy łącznie, statuetki i upominki za trzy pierwsze
miejsca
- rocznik 2005 i starsi, kobiety i mężczyźni, miejsca I-III statuetki i upominki.

VI. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach opłaty startowej  każdy zawodnik  otrzymuje:  obsługę  przedmedyczną,  obsługę  biegu
wraz z pomiarem czasu za pomocą chipów aktywnych (do zwrotu), numer startowy wraz z agrafka-
mi, medal na mecie, unikatową koszulkę techniczną (dla osób, które zgłoszą się do 12 września,
gwarantowany rozmiar koszulki), wodę mineralną na trasie biegu głównego (ok. 5 km) i na mecie
zawodów, kawę i herbatę, posiłek, drożdżówki.

VII.KONTAKT:
- Mariusz – oskiebiegi@gmail.com – kom. 606 498 958
- Józef – bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl – kom. 530 702 068
- Andrzej – ka15@vp.pl – kom. 530 703 310.


