
CZTERY PORY ROKU Z TESTEM COOPERA – REGULAMIN 

 

 

Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy starają się pokonać w 

tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni stadionu. 

 
CEL ZAWODÓW: 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego 

            z elementów zdrowego trybu życia; 

 promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dębicy i okolic; 

 umożliwienie systematycznego sprawdzania swoich sił w rywalizacji sportowej; 

 

ORGANIZATORZY: 

 Dębicki Klub Biegacza Maratończyk; 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy; 

 Urząd Miasta Dębica 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 w zawodach mogą wystartować biegacze/biegaczki urodzeni od 2009 roku; 

 wszyscy uczestnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; 

 podczas weryfikacji uczestnicy, muszą posiadać dokument tożsamości 

 ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia; 

 warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika/zawodniczki do startu jest: 

 obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji 

zawodnika w Biurze Zawodów; 

 posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka; 

 warunkiem dopuszczenia zawodnika/zawodniczki do biegu będzie własnoręczne podpisania 

w Biurze Zawodów oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, 

deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań 

lekarskich do udziału w biegu; 

 każdy uczestnik Dębickiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem testu 

i musi go przestrzegać. 

 

MIEJSCE I TERMIN: 

 WIOSNA 02.04 2022r. (sobota) godzina rozpoczęcia biegu 11.00; 

 stadion przy ul. Akademickiej w Dębicy (obok Ratusza); 

 organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu  biegu – (pogoda); 

 

V ZGŁOSZENIA 

      - Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w Biurze Zawodów na stadionie 

 w dniu startu w godz. 10.30 – 10.55. 

 

NAGRODY: 
 zawodnik, który wystartują w każdej edycji (wiosna, lato, jesień, zima) i osiągnie w swojej 

kategorii wiekowej łącznie najlepszy wynik otrzyma upominek; 
 wszyscy uczestnicy, którzy ukończą każdy bieg tzn. wiosna, lato, jesień, zima otrzymują 

imienny certyfikat ze swoim wynikiem. 
 
KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE: 

 kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn   

 13 – 14,  15 – 16, 17 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50+ 



 przynależność do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia; 

 kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 

            3 zawodniczek/zawodników, w przeciwnym razie młodsze kategorie zostają przesunięte do 

 kategorii starszej, natomiast kategoria 50+ do młodszej. 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

 zawody odbywać się będą z uwzględnieniem warunków atmosferycznych; 

 obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników; 

 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 

 protesty należy składać w dniu zawodów lub po ogłoszeniu wyników; 

 interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów; 

 zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie testu. 


