
                                                                        Zbicko, 23-02-2019 r. 

Regulamin Imprezy Biegowej 

,, I bieg przełajowy ku pamięci Marka Kotańskiego 

 -Zbicko 2019 ‘’ 

Cel Imprezy 

Celem imprezy biegowej jest promowanie biegania i zdrowego trybu życia wśród osób uzależnionych 

oraz wspólna integracja Stowarzyszenia MONAR podczas 37 rocznicy powstania ośrodka w Zbicku 

Organizator 

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku ul. Leśna 2, 

 46-053 Chrząstowice 

Termin i miejsce imprezy 

Data: 25-05-2019 

Miejsce: Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku ul. 

Leśna 2, 46-053 Chrząstowice 

Trasa biegu 

Dystans:  3,7km (Bieg wspólny) / 7 km  / 14km 

Nawierzchnia: Obszar leśny 

Punkty odżywcze: 5km, 10km, ( woda, napój izotoniczny, cukier w kostkach, czekolada,  banany)  

Program Szczegółowy 

8:00 – Otwarcie biura zawodów ( Ośrodek Monar w Zbicku ul. Leśna 2, 46-053 Chrząstowice ) 

12:15 – Rozgrzewka ,,Red Wing Crossfit” 

12:25 – Powitanie zawodników na linii startu 

12:30 – Start  

14:15 – Oficjalne zakończenie biegu i wręczenie nagród 

Klasyfikacja 

Generalna mężczyzn i kobiet na dystansach 7 km i 14 km 

Pomiar czasu 

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy 

zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w układzie. Posiadanie chipa jest 

warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

Nagrody 

-Na dystansie 7 km: Mężczyźni i kobiety w klasyfikacji generalnej miejsca I-III  

-Na dystansie 14 km: Mężczyźni i kobiety w klasyfikacji generalnej miejsca I-III 

Uczestnicy zajmujące nagradzane miejsca otrzymają: Puchar, pamiątkowy medal oraz nagrody     



otrzymane od sponsora 

Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal 

Uczestnictwo 

-Brak limitu startujących 

-Każdy uczestnik będzie musiał wypełnić deklarację przed biegiem, którą otrzyma w biurze zawodów  

przy pobraniu pakietu startowego. 

- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 

sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych, w tym śmierci, 

przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 

biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania 

Pakiet startowy 

- Każdy uczestnik w ramach pakietu startowego otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną 

mierzenia czasu biegu, opiekę medyczną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza 

przed i po biegu, punkty żywieniowe na trasie 

Świadczenia dodatkowe – posiłek regeneracyjny po biegu, pamiątkowy medal. 

Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy przesyłać w formie mailowej. Należy napisać przewidywaną liczbę osób biorących 

udział. 

spolecznoscZbicko@gmail.com 

Numer kontaktowy : 575 341 074 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15-04-2019 

Uwaga 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu imprezy. 

 

 

 

opracował: Piotr Migacz 
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