



Biuro zawodów i odbiór pakietów 

	 Odbiór pakietów możliwy jest w dniu zawodów tj. 11.12.2021 w godzinach 
8:30-11:30. Aby odebrać pakiet startowy należy mieć: 

–  dokument tożsamości, 

–  Wydrukowane i podpisane potwierdzenie zapisu na bieg (dostępne do pobrania na 
koncie uczestnika biegu),

- NOWOŚĆ! Istnieje również możliwość odbioru pakietu poprzez QR Code wysyłany 
przez datasport co znacznie skraca czas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. 
Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej opcji!


	 Odbiór będzie miał miejsce w biurze zawodów, usytuowanym w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. Otwarty zostanie budynek hali sportowej. 
Wejście do szkoły pozostanie zamknięte.






	 Wejście do budynku jest od strony ulicy Mikołowskiej. Do dyspozycji biegaczy 
będzie parking mieszczący się na tyłach szkoły. Organizator nie gwarantuje dostępności 
miejsc dla wszystkich uczestników.


	 Do dyspozycji zawodników będą dostępne depozyty na przechowywanie rzeczy 
osobisty. Rzeczy osobiste należy umieścić w worku wydawanym wraz z pakietem 
startowym. Na każdym worku znajduję się nalepka z numerem, który pomoże nam 
zidentyfikować Wasze rzeczy na podstawie numeru startowego.


	 W związku z trwającym reżimem sanitarnym, wyjątkowo w tym roku przebieralnie 
dla zawodników nie będą dostępne.


	 W związku z trwającym remontem muzeum ŚCWIS, nie będzie ono wyjątkowo 
czynny dla zawodników.


Funkcjonowanie biura w czasie COVID-19 

	 W związku z trwającą pandemią organizator ustala następujące zasady:


1. Na terenie biura zawodów (w tym i również depozytów oraz innych przestrzeni 
zamkniętych) należy nosi maseczkę.




2. W biurze zawodów gdzie wydawane będą pakiety startowe maksymalnie może 
przebywać 6 uczestników biegu. W oczekiwaniu na wejście należy ustawić się w 
kolejce w wyznaczonym miejscu. Prosimy również o zachowanie należytych 
odstępów 1,5 metra.


Program zawodów i trasa biegu 

08:30 -11:30 Biuro zawodów (odbiór numerów i pakietów startowych, wnoszenie opłat, 
depozyty) 

11:40 Oficjalne otwarcie imprezy 

11:45 Złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek” 

12:00 Start Biegu 9 Górników 

ok. 13:30 Dekoracja Zwycięzców w Auli szkoły

14:00 Zamknięcie Imprezy


Trasa biegu wynosi 9 km. Przebiegać będzie ulicą Gallusa, przecinając ulice Mikołowską, 
ulicą Piękną i aż do parku Kościuszki gdzie biegacze mają do pokonania 3 pełne 
okrążenia. Punkt z wodą ustawiony będzie na końcu każdej pętli. 


UWAGA! Trasa w parku nie będzie przebiegać wyłącznie ścieżkami asfaltowymi! 
Prosimy także o zwracanie uwagi na oznaczenia oraz wolonatriuszy, którzy wytyczą 

przebieg trasy.




Start biegu będzie mieć miejsce przed budynkiem Śląskiego Centrum Wolności i 
Solidarności na ulicy Wincentego Pola 38 (oddalony od biura zawodów o około 500 
metrów). Start uczestników biegu odbędzie się w 4 falach, z przerwą co około 1,5 minuty:


	 I. Start zawodników z rekordem życiowym na 10 km poniżej 40 minut,

	 II. Start zawodników z rekordem życiowym na 10 km poniżej 50 minut,

	 III. Start zawodników z rekordem życiowym na 10 km poniżej 1 godziny,

	 IV. Start zawodników z rekordem życiowym na 10 km powyżej 1 godziny.


BARDZO PROSIMY O USTAWNIENIE SIĘ W STREFACH ZGODNYCH Z 
REKORDEM ŻYCIOWYM! 

Zapisy i opłaty 

Opłat można dokonywać za pomocą: 


- za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności 
następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego pod adresem: 

https://bit.ly/bieggornikow2021

- gotówką (kwota w dniu zawodów wynosi 120 zł) w Biurze Zawodów w budynku Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Mikołowskiej 131, od godz. 8:30 
do 11:30. Prosimy przygotować odliczoną kwotę!


Za opłacony pakiet startowy, nie następują zwroty. Istnieje natomiast możliwość 
przepisania pakietu na inną osobę. W tym celu prosimy o zgłoszenie na maila 
grupy@jafisport.pl wraz z tytułem maila „przepisanie pakietu startowego - bieg 9 
górników”. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika

- Wszystkie dane nowego uczestnika, wymagane w formularzu tj. :


- Imię i nazwisko

- Data urodzenia 

- Adres zamieszkania

- Adres mailowy i nr telefonu

- Rozmiar koszulki

- Nr telefonu ICE


https://bit.ly/bieggornikow2021
mailto:grupy@jafisport.pl


Regulamin 
Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu. Regulamin 
dostępny jest pod adresem:


http://bieg9gornikow.pl/regulamin/

http://bieg9gornikow.pl/regulamin/

