
Regulamin Biegów Pamięci Akcji „Burza” - Jamna 1944 – 2017 
III Jamneński Bieg Górski 

 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Zakliczyn w Biegach na Orientację 

 
Cel:  

 uczczenie 73 rocznicy bitwy 16 PP AK batalionu „Barbara” i ofiar pacyfikacji Jamnej, 

 popularyzacja wiedzy na temat walk partyzanckich w ramach akcji „Burza”, 

 sportowa rywalizacja biegaczy na górskich trasach biegowych i na trasach BnO, 

 kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 popularyzacja Biegów na Orientację jako nowej i atrakcyjnej formy aktywności ruchowej,  

 integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, 

 popularyzacja wśród biegaczy okolic Jamnej jako atrakcyjnego terenu do uprawiania sportu. 
 
Termin:  
23 - 24 września 2017 r. (sobota -  BnO, niedziela - III JBG) 
 
Miejsce:  
Jamna, gmina Zakliczyn. Biuro zawodów BnO – Chatka Włóczykija na Jamnej czynne w dniu 23.08 (sobota) od godz. 14.30. Biuro 
zawodów III JBG -  Chatka Włóczykija na Jamnej czynne w niedzielę 24 września od godz. 09.45. Start i meta biegu na parkingu obok 
kościoła. 
 
Organizatorzy:  
Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Gromnik), SKKT PTTK „Compass” działające przy SP  
w Zakliczynie.  
 
Partnerzy: 
Chatka Włóczykija na Jamnej, Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie. 
 
Zabezpieczeni tras i opieka medyczna: OSP Zakliczyn i Filipowice. Budowa tras i sędziowanie: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” 
Janusz Flakowicz. 
 
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak. 
Patronat medialny: Zakliczyńskie Centrum Kultury. 
 
Kategorie i dystanse: 
 
Bieg Górski – kategoria OPEN (powyżej 16 roku życia) z podziałem na płeć, dystans ok. 8 km. (limit czasu  90 minut). 
 
Bieg na Orientację 
Uczniowie Szkół Podstawowych (roczniki 2006 – 2004), zespoły 3 osobowe, dystans ok.1500 m 
Uczniowie klas gimnazjalnych (roczniki 2003 – 2002),  zespoły 3 osobowe, dystans ok. 3000 m; 
W powyższych kategoriach nie ma podziału na płeć. Drużyny mogą być koedukacyjne. 
Szkoły Ponadgimnazjalne (roczniki 2001 – 1998), dystans ok. 5000 m. Drużyny 2 osobowe, klasyfikacja oddzielna dla chłopców i 
dziewcząt. 
Kategoria OPEN -  biegi indywidualne z podziałem na płeć dystans ok 5000 m. 
 
Zasady punktacji w BnO 
W kategorii OPEN o kolejności miejsc decyduje uzyskany czas na trasie. Brak potwierdzenia któregoś z punktów kontrolnych 
powoduje nieklasyfikowanie zawodnika, podobnie jak przekroczony limit czasu. 
W kategoriach szkolnych zawody rozgrywane są na zasadzie Turystycznych Marszów na Orientacje.  

 1 punkt karny za każdą minutę ponad limit czasu, 

 15 pk za zmianę kolejności potwierdzania Punktów Kontrolnych, za potwierdzenie PK z nie swojej trasy i potwierdzenie 
właściwego na „rezerwie”, 

 30 pk za potwierdzenie PK innej trasy, 

 90 pk za brak potwierdzenia pobytu na PK. 
O kolejności w zawodach decyduje najmniejsza ilość punktów karnych. W przypadku takiej samej ilości punktów karnych o kolejności 
decyduje czas przebytej trasy. Czas mety jest czasem przybycia ostatniego zawodnika z zespołu. 
 



Program: 
 
Sobota - 23 września, BnO 
14.30 – otwarcie biura zawodów BnO, 
15.00 – odprawa techniczna, losowanie kolejności startów, 
15.45 – start pierwszych zawodników, 
17.45 – koniec limitu czasu, 
18.15 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. 
 
Niedziela – 24 września, III JBG 
09.45 – otwarcie biura zawodów, potwierdzenie udziału, odbiór numerów startowych, 
12.15 – spotkanie zawodników przy pomniku zamordowanych mieszkańców Jamnej i poległych partyzantów obok Sanktuarium Matki 

Bożej Niezawodnej Nadziei (parking), 
13.00 – start III Jamneńskiego Biegu Górskiego, 
14.30 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięsców. 
 
Warunki uczestnictwa:  
- dobry stan zdrowia pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu, 
- zgłoszenie chęci udziału w zawodach oraz wpłata wpisowego (dotyczy Biegu Górskiego i BnO kat. OPEN) do dnia 20.09.2017 r., w 

przypadku szkół listy zbiorowe muszą być dostarczone do dnia 22.09.2017 r. 
- wpłata opłaty startowej za Bieg Górski  w wysokości 30 zł (uczniowie, studenci, emeryci i renciści: 20 zł) na konto: ATA  „STYR”, 32-

840 Zakliczyn, Rynek 36, ING BŚ 73 1050 1562 1000 00913776 4636 (tytuł wpłaty: Bieg Jamna 2017), (w ramach wpisowego: 
przygotowanie i obsługa tras, mapy terenu, bufet na trasie, medale i dyplomy, ubezpieczenie),  

- uczestnicy szkolnych Biegów na Orientację startują bezpłatnie, 
- podpisanie przez pełnoletnich uczestników oświadczenia o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach, 
- niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku udziału reprezentacji 

szkoły oświadczenie opiekuna oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody oraz o ubezpieczeniu uczniów przez zgłaszającą 
szkołę), 

- strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych, busola lub kompas (dotyczy BnO) 
- zgoda uczestników na publikację zdjęć z zawodów oraz umieszczenie imienia i nazwiska w medialnych komunikatach i 

sprawozdaniach z zawodów. 
 
Postanowienia końcowe:  
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne, 
- zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,  
- brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania, 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian, 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim, oraz za szkody wyrządzone 

uczestnikom przez osoby trzecie,  
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych i ogólnie przyjętych norm 

dobrego zachowania, 
- administratorem danych osobowych jest ATA „STYR” Janusz Flakowicz, 
- profil i charakterystyka trasy Biegu Górskiego opublikowany zostanie najpóźniej do 15 września. 
- komunikaty i informacje dotyczące zawodów publikowane będą na stronach: zakliczyninfo.pl  i www.atastyr.com.pl, oraz na FB:  ATA 

STYR Janusz Flakowicz. 
- nazwa i forma zawodów jest zastrzeżona i stanowi własność ATA „STYR” Janusz Flakowicz. 
 
Organizatorzy zapewniają: okolicznościowe medale dla wszystkich zawodników Biegu Górskiego, którzy wpłacą wpisowe do dnia 20 
września 2016 r. i ukończą bieg, dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii BnO, medale za pierwsze trzy miejsca w BnO, 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców, posiłek regeneracyjny po biegu oraz bufet na trasie Biegu Górskiego. 
 
Zgłoszenia i informacje: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, email: atastyr@wp.pl,  tel. 696 992 339. 

http://www.atastyr.com.pl/
mailto:atastyr@wp.pl

