
Trail Running Pasł ęk 2010 
 

 

REGULAMIN   
 

Termin, miejsce, trasa: 

• 16 października 2010 r. (sobota), Pasł ęk, godz. 12:00  

• Miejsce: Pasłęk, Park Ekologiczny przy ulicy Partyzantów. 

• Trasa – ok. 9 km. -  crossowa z ostrymi podbiegami. 

Organizator: 

• Uczniowski Klub Sportowy „GIMPAS „ 

• Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 

Współorganizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku 

Cel: 

• Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze. 

• Promocja zdrowego stylu Ŝycia. 

• Propagowanie biegania jako najprostszej prozdrowotnej formy ruchu 

• Zachęcanie do rekreacji – aktywnego wypoczynku. 
 

Zasady uczestnictwa, zgłoszenia: 

•••• W biegach uczestniczą wszyscy chętni niezaleŜnie od miejsca zamieszkania, bez 
przeciwwskazań do uprawiania biegów i udziału w rywalizacji sportowej.  

•••• W biegu głównym na dystansie ok. 9 km. mogą brać udział osoby pełnoletnie ( zawodnicy 
podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność) oraz niepełnoletni (do dnia 
16.10.2010r. ukończony 16 rok Ŝycia) za pisemną zgodą rodziców. 

•••• Zgłoszenia przyjmowane są przed biegiem w dniu imprezy w biurze zawodów mieszczącym się 
w okolicy startu do biegu w godzinach 9:30 – 11:30. 

•••• Uczestnicy biegu głównego na dystansie ok. 9 km. uiszczają w dniu zawodów wpisowe 
w wysokości 12 zł. Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk. 

•••• W biegu Mini cross na dystansie ok. 1200m. biorą udział niepełnoletni za pisemną zgodą 
rodziców lub innych prawnych opiekunów. 

•••• Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

Zasady finansowania 

• Zawodnicy przyjeŜdŜają i biorą udział w biegu na koszt własny lub organizacji delegującej. 

• Dofinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 
 

Klasyfikacja końcowa i nagrody 
W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna: 
MęŜczyźni: 

miejsca I-III: puchary, nagrody. 
Kobiety: 

miejsca I-III: puchary, nagrody. 
  



oraz w kategoriach wiekowych: 
Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymują puchary.  Wszyscy sklasyfikowani (oprócz  
nagrodzonych w klasyfikacji generalnej) biorą udział w losowaniu cennych nagród i upominków. 
Kategorie wiekowe: 
 

MęŜczyźni: 
                  M: 16- 29 lat 
                  M: 30- 39 lat 
                  M: 40- 49 lat 
                  M: 50- 59 lat 
                  M: 60 i więcej lat 

          Kobiety: 
                  K: 16- 29 lat 
                  K: 30- 39 lat 
                  K: 40 i więcej lat 

 
 

Organizatorzy przewidują wręczenie pamiątkowych medali lub statuetek dla zawodników, którzy 
ukończą bieg.  

 
Postanowienia końcowe 

• Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione  
podczas imprezy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas imprezy 
do celów archiwalnych oraz marketingowych. 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów z tytułu nieszczęśliwych wypadków. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji powyŜszego regulaminu. 
 

 
UWAGI: 

• Podczas „Trail Running Pasłęk 2010” będzie rozgrywany bieg rekreacyjny Mini cross dla dzieci 
i młodzieŜy. Dystans biegu: ok. 1200m. Udział w biegu dozwolony jest wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody rodziców lub szkolnej listy zbiorczej podpisanej przez dyrektora delegującej 
szkoły i na odpowiedzialność nauczyciela opiekuna. 
- Start do Mini crossu odbędzie się równocześnie z biegiem głównym o godzinie 12:00.  
- Uczestnicy Mini cross’u po ukończeniu biegu na mecie otrzymują pamiątkowe medale. 

 

• W Biegu Głównym zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widocznym 
miejscu, na przedniej górnej części stroju startowego. 

• Dekoracja zwycięzców biegów, losowanie nagród około godziny 14: 00. 

• Dla uczestników imprezy, po biegu przygotowany będzie ciepły posiłek. 

• Dyrektor Sportowy: Piotr Zienkiewicz; tel: 694 798 118. 
 

INNE: 

• W ramach Trail Running Pasłęk 2010 zapraszamy na cykl spotkań w terenie. Będą to marszobiegi 
terenowe, których celem jest przygotowanie kondycyjne do imprezy głównej w dniu 16 października 
2010 r. KaŜdy kto weźmie udział  minimum w 3 powyŜszych spotkaniach otrzyma takŜe „Certyfikat 
Dobrego Zdrowia”. Spotkania będą prowadzili wykwalifikowani trenerzy, instruktorzy oraz zaproszeni 
goście. Daty, godziny oraz miejsca spotkań terenowych podamy w późniejszym terminie na stronie 
www.uksgimpas.pl.  

 
Organizatorzy 

 


