
Poradnik organizatora biegu  

Organizacja biegu to dla Ciebie to okazja do zdobycia doświadczenia i zachęcenia innych do aktywności fizycznej. 
Praca przy organizacji biegu i końcowy sukces na pewno dadzą Ci wiele satysfakcji!  

Nie obawiaj się pracy i kosztów, jakie trzeba włożyć w organizację biegu. Impreza biegowa w ramach nie musi 
dużo kosztować. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci po pierwsze podjąć decyzję o włączeniu się do 
Akcji, a po drugie – sprawnie zorganizować bieg. 

1. Pomysł na bieg nie może być zawieszony w próżni. Nie wystarczy sama idea wspólnego biegania, choć jest 
wartościowa sama w sobie. Organizuj imprezę przy okazji innych imprez, rocznic, obchodów. Połącz święto 
biegania ze świętem lokalnym. Pamiętaj, że początkujących biegaczy trzeba mocno zachęcić do udziału w 
zawodach. Nie wystarczy proste: „Pobiegniecie?...”. 

2. Aby impreza biegowa mogła przyciągnąć wiele osób i być zorganizowana na jak najwyższym poziomie, 
powinna być zaplanowana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Bieg nie jest kosztownym przedsięwzięciem, ale 
musisz pomyśleć o jakichś środkach finansowych na jego organizację. Korzystaj nie tylko ze środków własnych – 
samorządowych, klubowych, ale również z dotacji lokalnych sponsorów. W ten sposób zagwarantujesz imprezie 
godną oprawę, zmobilizujesz i zainteresujesz sportem miejscowych „menadżerów sportu”. Nawet w najmniejszej 
społeczności jest ktoś, komu idea wspólnego biegania przyda się w promocji własnej firmy. 
Najlepiej jeśli udział środków własnych i środków pozyskanych od sponsora rozkłada się równomiernie. 
Doświadczenia wskazują, że reklamodawcy chętnie partycypują w kosztach imprezy, tylko wtedy, gdy mają 
gwarancję jej odpowiedniego nagłośnienia w mediach i sprawnej organizacji. 

3. Zyski, które przyniosą Ci odpowiednio przeprowadzone zawody, nie zawsze muszą przekładać się na banknoty. 
Traktuj swój pierwszy bieg jako sposób do propagowania aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, 
promocji miasta czy regionu. Jeśli zarazisz bieganiem lokalnych sponsorów, możesz w przyszłości pokusić się o 
organizację imprezy, na której dodatkowo „zarobisz”. 

4. Promocja, promocja i jeszcze raz promocja. Na długo przed biegiem powinieneś zaplanować i rozpocząć 
kampanię informacyjną. Wykorzystuj do tego media różnego rodzaju. Nie musi to być od razu ogólnopolski 
dziennik czy telewizja. Wystarczy lokalne czasopismo, rozgłośnia radiowa, plakaty przyklejane w strategicznych 
punktach miejscowości (np. witryny sklepowe). Warto skorzystać z mediów społecznościowych, np. Facebooku, 
czy Google+ i dostępnych tam funkcjonalności, np. tworzenie wydarzenia, formularzy zgłoszeniowych. Jeśli tego 
nie potrafisz, na pewno wśród znajomych, jest ktoś, kto jest w tym biegły i pomoże. Może twoje dzieci? 
 
Wiadomość o biegu powinna być podawana wielokrotnie, warto też przedstawiać swoje zawody jako wspólną 
zabawę i święto. Nie lekceważ żadnych kanałów informacyjnych. Może się okazać, że dobrym sposobem będzie 
zachęcenie do wspólnego biegania... z ambony. Do udziału w biegu można zaprosić lokalną gwiazdę, 
niekoniecznie sportową, która swoim przykładem zachęci innych do wstania z fotela. 

5. Przygotowanie trasy. Przygotowanie trasy każdego, nawet najmniejszego biegu, powinno być przemyślane 
odpowiednio wcześniej. Wybieraj trasy nie przecinające głównych arterii komunikacyjnych, bo to wymagania 
wielu formalności i środków finansowych. Dokładnie sprawdź przebieg trasy zanim ją zaplanujesz „na mapie”. Nie 
zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Możesz poprosić o pomoc policję oraz inne służby mundurowe, które 
pomogą Ci w zabezpieczeniu trasy. 

Staraj się unikać nawierzchni asfaltowych, które bardzo niekorzystnie wpływają na stawy i mięśnie biegaczy. 
Wybieraj alejki ziemne, szerokie ścieżki leśne, drogi polne. Początek i koniec biegu zaplanuj w samym centrum 
miejscowości. W ten sposób zaprezentujesz walory przyrodnicze regionu, a jednocześnie nie pozwolisz, by 
impreza przebiegła niezauważona. Formułę zawodów uatrakcyjni poprowadzenie trasy na pętlach (np. dwóch na 
dystansie 3 km czy trzech  na dystansie 6 km). 

Nie wybieraj tras trudnych, szczególnie unikaj dużej liczby podbiegów. Dla wielu uczestników będzie to przecież 
pierwszy bieg w życiu. Dlatego dystans nie może być zbyt długi, najlepiej żeby mieścił się w przedziale 3-5 km. 
Dla najmłodszych zaproponuj krótsze biegi dodatkowe. Przypominaj uczestnikom o konieczności rozgrzewki przed 
startem. Ideałem byłoby zaplanowanie wspólnej rozgrzewki poprowadzonej przez trenera, wuefistę, instruktora 
fintess. 

6. Zabezpieczenie trasy. W przeddzień zawodów warto zrobić odprawę techniczną przydzielając konkretnym 
osobom różne funkcje i zakresy odpowiedzialności. Do sprawnego przeprowadzenia 100-osobowego biegu na 
dystansie 3 kilometrów potrzebny jest spory zespół. Oznaczona wyraźnie obsługa biegu powinna być obecna 
licznie nie tylko podczas startu i na mecie (by określić prawidłową kolejność i liczbę zawodników), lecz również na 
każdym zakręcie trasy. Miejsca newralgiczne takie, jak start i meta muszą być zabezpieczone przed 



przypadkowymi przechodniami na odcinku co najmniej 100 metrów, najlepiej odgrodzone nawet 
prowizorycznymi, ale widocznymi przeszkodami. 

7. Przygotuj zestaw startowy dla każdego uczestnika. W miarę możliwości finansowych może on zawierać 
koszulkę startową i numer startowy, w których produkcji na pewno chętnie pomoże Ci sponsor. Oprócz nich w 
zestawie mogą się znaleźć także materiały promocyjne organizatorów, sponsora, regulamin zawodów, talony na 
posiłek i napoje po biegu.  
 
8. Zadbaj o sprawną rejestrację zawodników. Rejestracji możesz dokonać przez Internet korzystając dostępnych 
narzędzi. Na pewno, wśród twoich znajomych znajdzie się, ktoś obeznany w tym temacie i chętnie pomoże.   
 
Zadbaj też o sprawne wydanie pakietów startowych Biuro zawodów powinno być zlokalizowane w pobliżu startu 
biegu. Najbezpieczniej byłoby je zorganizować w namiocie, który w razie niepogody ochroni przed deszczem i 
wiatrem. W biurze zawodów powinno pracować kilka komunikatywnych osób (ich liczba zależy od spodziewanej 
liczby uczestników), które sprawnie zapiszą chętnych biegaczy, wydadzą (a wcześniej przygotują) pakiety 
startowe. Pamiętaj, by przygotowania pakietów nie zostawiać na ostatnią chwilę. Najlepiej zająć się tym dzień 
wcześniej. 

9. Nie zapomnij, że biegacze mogą chcieć zostawić swoje rzeczy na czas biegu w bezpiecznym miejscu. Najlepiej 
w pobliżu startu biegu zorganizuj depozyt. Podobnie, jak w przypadku biura zawodów dobrym rozwiązaniem 
byłby namiot. Depozyt powinien być otwarty minimum 30 minut przed biegiem, a zamknięty w momencie, gdy 
swoje rzeczy odbierze ostatni zawodnik. Przez cały czas otwarcia depozytu powinien znajdować się w nim ktoś 
odpowiedzialny za pozostawione rzeczy. 

10. W czasie biegu informuj o dystansie i ewentualnych trudnościach na trasie. Korzystając z nagłośnienia 
dodawaj sił biegaczom. Spraw, aby każdy uczestnik poczuł się zwycięzcą. Pamiętaj o zapewnieniu opieki 
medycznej w czasie zawodów i bezpośrednio po ich zakończeniu. 

11. Pamiętaj, że impreza nie kończy się wraz z przebiegnięciem linii mety. Zadbaj o wodę, ciepłą herbatę, drobny 
posiłek regeneracyjny (np. banan, ćwiartka pomarańczy), szatnie i zaplecze sanitarne (dobrym miejscem 
posiadającym gotową i „pojemną” infrastrukturę jest szkoła). Wszystkich uczestników trzeba nagrodzić za wysiłek 
i podziękować za wspólną zabawę. Być może uda nam się znaleźć fundusze na dyplomy i medale. Te ostatnie są 
fantastyczną pamiątką z zawodów. W miarę możliwości zorganizuj imprezy towarzyszące, konkursy, festyn, 
muzykę. 

12. Udokumentuj przebieg biegu. Zdaj z niego relację w mediach, w mediach społecznościowych. Duża liczba 
zdjęć pozwoli znaleźć się na nich każdemu uczestnikowi. Rzetelna dokumentacja zawodów będzie również 
cennym wynagrodzeniem trudu sponsorów Twojego biegu, którzy w przyszłości jeszcze chętniej przyłączą się do 
organizacji imprezy. 

Niech wspólne bieganie będzie przedsięwzięciem spontanicznym, ale nie prowizorycznym. Koszt zawodów można 
zmniejszyć własną pomysłowością i zaangażowaniem. Zadbaj o podstawowe standardy, a przyszłoroczna edycja 
imprezy zgromadzi na starcie dwa razy więcej uczestników. 

Powodzenia! 

 


