
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

XXV Ogólnopolski Bieg Narciarski Ziemi Bystrzyckiej 
 

XI Memoriał Wojciecha Malinowskiego 
– Spalona 2011 
REGULAMIN 

 
1. CEL ZAWODÓW: 
    - wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników biegu                           
           w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz  w kat. wiekowych,                             
  praktyczna promocja biegów sprinterskich,    

-       uczczenie pamięci Wojciecha Malinowskiego – inicjatora biegu. 
-   popularyzacja narciarstwa biegowego jako czynnej formy       

wypoczynku, 
-   promocja narciarskich tras biegowych i turystyczno – rekreacyjnych 

walorów Gór  Bystrzyckich. 
 

2. ORGANIZATORZY: 
-  Gmina Bystrzyca Kłodzka, 
-   ULKS „Bystrzyca Kłodzka” w  Bystrzycy  Kłodzkiej, 
-   Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, 
-      Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, 
-    Schronisko „Jagodna” w Spalonej,  
-    GOPR Spalona. 

 
3.TERMIN I MIEJSCE: 

 26-27.02.2011 r. Stadion Narciarski przy Schronisku „JAGODNA”   
 w Spalonej k/Bystrzycy Kłodzkiej.  

 
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 Bieg zostanie rozegrany techniką dowolną zgodnie z Narciarskim 
Regulaminem Sportowym i Wytycznymi Sportowymi na sezon 2010/2011 oraz 
postanowieniami niniejszego regulaminu na dystansach 15 km. dla kobiet i 20 km. 
dla mężczyzn. W sobotę- 26.02.2011 r. zostaną rozegrane biegi sprinterskie. 
Klasyfikacje: 

- OPEN kobiet, 
- OPEN mężczyzn 
oraz w kategoriach wiekowych: 

  kobiety: 
  kat. I   18 – 35 lat (rok ur. 1976 – 1993), 
  kat. II   36 – 50 lat (rok ur. 1961 – 1975), 

 kat. III  51 lat i więcej ( rok ur. 1960 i starsze), 
 kat. IV  „sprawni inaczej”, 
mężczyźni: 



 kat. I   18 – 29 lat (rok ur. 1982 – 1993), 
 kat. II   30 – 39 lat (rok ur. 1972 – 1981), 
 kat. III  40 – 49 lat (rok ur. 1962 – 1971), 
 kat. IV  50 – 59 lat (rok ur. 1952 – 1961), 
           kat. V           60 – 69 lat (rok ur. 1942 – 1951), 
 kat. VI  70 i więcej (rok ur. 1941 i starsi), 
 kat. VII  „sprawni inaczej”. 

 
5. NAGRODY: 

W kategoriach  OPEN kobiet i  OPEN mężczyzn nagrody pieniężne i dyplomy 
za m-ca I-VI. Pula nagród – 5.000,-zł. 
 

OPEN KOBIET OPEN MĘŻCZYZN 
I miejsce 700 zł I miejsce 900 zł
II miejsce 500 zł II miejsce 700 zł
III miejsce 300 zł III miejsce 550 zł
IV miejsce 200 zł IV miejsce 400 zł
V miejsce 150 zł V miejsce 350 zł
VI miejsce 50 zł VI miejsce 200 zł
 W kategoriach wiekowych za miejsca I – III zostaną wręczone pamiątkowe 
dyplomy oraz za I miejsca puchary. Uczestnicy biegów sprinterskich otrzymają 
okolicznościowe dyplomy za miejsca I- III oraz skromne upominki w kat. open 
kobiet i open mężczyzn.   
  
6. ZGŁOSZENIA: 

Do dnia 25.02.2011 r. do godz. 15:00 zgłoszenia będą przyjmowane pod 
następującym adresem: 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

tel/fax: (074) 644-29-90, tel. kom: 0601-622-153 
e-mail: bckf@poczta.onet.pl 

 Dodatkowe zgłoszenia według poniższego programu. 
 

7. PROGRAM ZAWODÓW: 
25.02.2011 r. (piątek) 

- godz. 17.00- 19.00- przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń i wydawanie numerów      
startowych na biegi sprinterskie i na bieg główny, 

26.02.2011 r. (sobota) 

- godz. 8.00- 9.30- przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń i wydawanie numerów 
startowych na biegi sprinterskie, 

- godz. 10.00- eliminacje do biegów sprinterskich, 

- godz. 14.00- ćwierć-, pół- i finały biegów sprinterskich kobiet i mężczyzn, 

- godz.16.30- oficjalne ogłoszenie wyników, zakończenie pierwszego dnia zawodów, 

- godz. 17.00- 19.00- przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń i wydawanie numerów 
startowych na biegi główne. 
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27.02.2011 r. (niedziela) 

- godz. 08:00 – 10:30 – przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, wydawanie 
numerów startowych, 
- godz. 10:55 –  oficjalne otwarcie biegu, 
- godz. 11.00- start do biegu głównego na dystansie 15 km. kobiet i 20 km mężczyzn, 

- godz. 11:10 – biegi dla dzieci będą rozgrywane  wg. następującej kolejności: 

             kat.I    - kl. II SP i młodsi ( rok ur. 2002 i młodsi)   - 1 km. 
 kat.II             -  kl. III-IV SP  (rok ur. 2000-2001) dystans - 1 km. 

  kat. III           -  kl. V – VI SP (rok ur. 1998 –1999) dystans - 2 km. 
                      kat.  IV          -  (rok ur. 1994– 97) dystans - 5 km.  

W powyższych kat za miejsca I-III – okolicznościowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 

 - godz. 14.30 – ceremonia wręczenia nagród oraz oficjalne zakończenie biegu. 
 

 
8. FINANSOWANIE: 
 Organizatorzy pokrywają koszty organizacji zawodów, nagród pieniężnych, 
nagród rzeczowych oraz dyplomów. Natomiast pozostałe koszty (w tym opłata 
startowa:-  5 zł od dzieci,  – 10 zł od  młodzieży uczącej się, emerytów i rencistów 
oraz 20 zł dla pozostałych osób w biegu głównym) pokrywają zawodnicy lub 
kluby   i stowarzyszenia delegujące zawodników. Opłata startowa za udział w 
biegach sprinterskich będzie wynosiła 15 zł. od każdej osoby. 
 
 

9. UWAGI: 
- podczas dojazdu należy kierować się do miejscowości Kłodzko, następnie 

do Bystrzycy Kłodzkiej i do Spalonej, 
- nagrody finansowe i inne przepadają na rzecz organizatora w przypadku    

nieobecności na ceremonii dekoracji zawodników i zawodniczek, 

- osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą okazać pisemną zgodę 
rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu na dystansie 15 i 20 
km, 

- uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW,  
- organizatorzy zapewniają pomoc medyczną w trakcie trwania zawodów, 
- organizatorzy nie odpowiadają za kradzieże i zniszczenie sprzętu, 
- jury zawodów przyjmuje protesty do 15 min. po wywieszeniu 

nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń przed schroniskiem z 
równoczesną wpłatą kaucji w kwocie 200 PLN. W przypadku nie 
uwzględnienia protestu kaucja przepada na rzecz organizatora, 

- jury zawodów rozstrzyga wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie 
zawodów, 

- osoby odbierające nagrodę pieniężną winny udostępnić swoje dane osobowe, 

      w tym NIP i PE 

                                                                           Za organizatorów: 

                                                               Lucjan Morajda- Kierownik Zawodów 

 

 


