
REGULAMIN

IX MIĘDZYNARODOWEGO  BIEGU  WENEDÓW

IX MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH

II MARSZU NORDIC WALKING NA RYNKU

1. CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;

2. Popularyzacja Nordic Walking jako formy czynnego wypoczynku wśród młodzieży, dorosłych oraz 

krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni;

3. Promocja miasta Koszalina na terenie kraju;

4. Przygotowanie widowiskowej imprezy sportowej dla mieszkańców Koszalina;

5. Promowanie zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR:

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Koszalina

Centrum Kultury 105

Koszaliński Sztab Ratownictwa

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

22 maja 2011 roku (niedziela), Plac Ratuszowy w Koszalinie

Otwarcie godz. 10.30.

5. OPŁATA STARTOWA:

W biegu głównym i marszu Nordic Walking wynosi:

• 20 zł  -  płatna przelewem do dnia 21.05.2011r.  na konto organizatora: 

Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin, 

PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508, 

z dopiskiem: Bieg Wenedów 2011, imię i nazwisko zawodnika

• 25 zł  -  płatna w sekretariacie w dniu zawodów.

W przypadku wpłaty na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać dowód wpłaty 

oraz dokument tożsamości.

Zwolnione z opłaty są dzieci i młodzież do 18 roku życia.



6. UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie 

lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach.

Osoby poniżej 18 roku życia, mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po 

podpisaniu oświadczenia w sekretariacie zawodów).

7. DYSTANS:

Bieg główny – 10 km. Trasa posiada atest PZLA.

Marsz Nordic Walking – 4 km (2 x 2km)

8. TRASA:

Nawierzchnia asfaltowa. Pętla 2km. Oznaczona co 1km.

9. KATEGORIE WIEKOWE:

w biegu głównym 10 km:

K1 (do 19 lat) M1 (do 19 lat)

K2 (20 – 29 lat) M2 (20 – 29 lat)

K3 (30 - 39 lat) M3 (30 – 39 lat)

K4 (40 – 49 lat) M4 (40 – 49 lat)

K5 (50 – 59 lat) M5 (50 – 55 lat)

K6 (pow. 60  lat) M6 (60 - 69 lat)

M7 (pow. 70 lat)

w marszu Nordic Walking 4 km:

K1 (do 15 lat) M1 (do 15 lat)

K2 (16 – 29 lat) M2 (16 – 29 lat)

K3 (30 – 39  lat) M3 (30 – 39 lat)

K4 (40 – 49  lat) M4 (40 - 49 lat)

K5 (50 - 59 lat) M5 (50 - 59 lat)

K6 (pow. 60 lat) M6 ( pow. 60 lat)

10. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA:

W BIEGU:

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za miejsca I – X puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

Kobiety: za miejsca I – X puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

W kategoriach wiekowych (nie dubluje się z klasyfikacją generalną):   

za miejsca I – III dyplom, upominek.

W ramach III  Mistrzostwa Koszalina w biegu ulicznym

Mężczyźni: za miejsca I – III puchar.

Kobiety: za miejsca I – III puchar.

W ramach  IX Mistrzostwa Służb Mundurowych:



Mężczyźni: za miejsca I – VI puchar, nagroda rzeczowa.

Kobiety: za miejsca I – VI puchar, nagroda rzeczowa.

Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.

W MARSZU NORDIC WALKING:

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za I – III  miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

Kobiety: za I – III  miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

W kategoriach wiekowych (nie dubluje się z klasyfikacją generalną):   

za miejsca I – III dyplom, upominek

WSZYSTKIE KONKURENCJE:

Pamiątkowe medale na mecie dla:

• pierwszych 250 uczestników w biegu głównym

• pierwszych 50 uczestników Nordic Walking
( W przypadku większej frekwencji,  pozostałym uczestnikom medale doślemy pocztą)

Losowanie nagród wśród uczestników.

Pakiet odżywczy na mecie.

11. NOCLEGI:

Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu:

• odpłatnie w hotelu „Hotel Sport” ul. Sportowa na hasło „Bieg Wenedów”.

www.hotelsport.pl   tel. 94 314 68 80

12. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia elektroniczne:   www.tkkf.koszalin.pl 

Zgłoszenia w dniu imprezy najpóźniej na 30 minut przed startem w sekretariacie, który będzie 

mieścił się w miejscu zawodów od godz. 9.00. Wszelkich informacji udziela

Dyrektor imprezy: Arkadiusz KOZAK  tel. 691 116 224  e-mail: arkadiuszkozak11@wp.pl

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie  z przepisami PZLA i FKB;

• wszyscy uczestnicy biegu, marszu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z 

przodu do koszulek;

• zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt;

• organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;

• dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych;

• zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu 

(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe);

• organizator nie zwraca opłaty startowej dokonanej przelewem w przypadku rezygnacji 

zawodnika ze startu;

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

mailto:arkadiuszkozak11@wp.pl


BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

1. DYSTANSE I KATEGORIE:

Przedszkole:

dziewczęta - rocznik  2004 i młodsi   (7 lat) -  200 m

chłopcy - rocznik  2004 i młodsi   (7  lat) -  200 m

Szkoła podstawowa:

klasa I dziewczęta - rocznik 2003 (8 lat) - 400 m

klasa I chłopcy - rocznik 2003 (8 lat) - 400 m

klasa II dziewczęta - rocznik 2002 (9 lat ) - 400 m

klasa II chłopcy - rocznik 2002 (9 lat ) - 400 m

klasa III dziewczęta - rocznik 2001 (10 lat) - 400 m

klasa III  chłopcy - rocznik 2001 (10 lat) - 400 m

klasa IV dziewczęta - rocznik 2000 (11 lat) - 800 m

klasa IV chłopcy - rocznik 2000 (11 lat) - 800 m

klasa V dziewczęta - rocznik 1999 (12  lat) - 800 m

klasa V  chłopcy - rocznik 1999 (12 lat) - 800 m

klasa V - VI dziewczęta - rocznik 1998 (13 lat) - 800 m

klasa V - VI chłopcy - rocznik 1998 (13 lat)  - 800 m

Gimnazjum:

Klasa I dziewczęta - rocznik 1997 –  (14 lat ) - 800 m

Klasa I  chłopcy - rocznik 1997 –  (14 lat )  - 800 m

Klasa II - III dziewczęta - rocznik 1996 – 1995 (15 – 16lat) - 800 m

Klasa II - III chłopcy - rocznik 1996 – 1995 (15 – 16lat) - 800 m

2. NAGRODY:

W 18  biegach dzieci i młodzieży indywidualnie: 

za miejsce I puchar, medal, dyplom, upominek,

za miejsca II – VI medal, dyplom, upominek.

W klasyfikacji zespołowej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów:

za zajęcie I – III miejsca puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

3. ZASADY PUNKTACJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ:

W każdym z biegów punktowane są wszystkie miejsca zawodników.

I miejsce   – 18pkt;

II miejsce  – 15pkt; 

III miejsce – 13pkt; 

IV miejsce – 12pkt;

następnie każde kolejne miejsce otrzymuje 1pkt mniej;

XV miejsce i dalsze – 1 pkt.

Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej placówki oświatowej daje wynik 

końcowy.



Do klasyfikacji przedszkoli zaliczane są wyniki biegu roczników 2004 i młodszych.

Do klasyfikacji szkół podstawowych zaliczane są wyniki biegów roczników 2003 - 1998.

Do klasyfikacji gimnazjów zaliczane są wyniki biegu roczników 1997 – 1995.

4. ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY:

Przedszkola i szkoły startują z wypełnionymi kartami uczestnictwa bez obowiązku wcześniejszego 

zgłaszania uczestników. Karta uczestnictwa zawierać będzie: imię, nazwisko, nr szkoły, rok 

urodzenia, podpis prawnego opiekuna pobrana w dniu zawodów w sekretariacie zawodów lub 

wcześniej w biurze organizatora (Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; 

ul. Jedności 4;  Koszalin)



PROGRAM ZAWODÓW

TERMIN I MIEJSCE:

22 maja 2011r (Niedziela).  Koszalin – Plac Ratuszowy

OTWARCIE ZAWODÓW:

godz.10.30.

ROZKŁAD MINUTOWY: 

Przedszkola:

10.35 dziewczęta - rocznik  2004 (7 lat) -  200m

10.40 chłopcy - rocznik  2004 (7 lat) -  200m

Szkoły podstawowe: 

10.45 klasa I dziewczęta - rocznik 2003 (8 lat) -  400m

10.50 klasa I chłopcy - rocznik 2003 (8 lat) -  400m

10.55 Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

11.10 klasa II dziewczęta - rocznik 2002 (9 lat) -  400m

11.15 klasa II chłopcy - rocznik 2002 (9 lat) -  400m

11.20 klasa III dziewczęta - rocznik 2001 (10 lat) -  400m

11.25 klasa III  chłopcy - rocznik 2001 (10 lat) -  400m

11.30 Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

11.45 klasa IV dziewczęta - rocznik 2000 (11 lat) - 800m 

11.50 klasa IV chłopcy - rocznik 2000 (11 lat) - 800m 

11.55 klasa V dziewczęta - rocznik 1999 (12 lat) - 800m 

12.00 klasa V  chłopcy - rocznik 1999 (12 lat) - 800m

12.05 Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

12.15 klasa VI dziewczęta - rocznik 1998 (13 lat) - 800m

12.20 klasa VI chłopcy - rocznik 1998 (13 lat) - 800m

Gimnazja:

12.25 Klasa I dziewczęta - rocznik  1997 (14 lat) - 800m

12.30 Klasa I chłopcy - rocznik  1997 (14 lat) - 800m

12.35 Klasa II – III dziewczęta - rocznik  1996–1995 (15 – 16 lat)  - 800m

12.40 Klasa II – III chłopcy - rocznik  1996–1995 (15 – 16 lat)  - 800m 

12.45 Ceremonie wręczania nagród w biegach młodzieżowych.

13.00 – Start do MARSZU NORDIC WALKING – 4km

14.00 – Start do BIEGU GŁÓWNEGO – 10 km

CEREMONIE WRĘCZANIA NAGRÓD

15.10  Podsumowanie cyklu imprez GRAND PRIX KOSZALINA 2010

15.20  MARSZU NORDIC WALKING

15.35  BIEGU GŁÓWNY


