
 
 

 

R E G U L A M I N  

I I  BIEG RO DZIN NY NA GÓ RZE CHEŁM SKIEJ  

 
 
 
 

I. CEL IMPREZY 

1. Promocja Koszalina na terenie kraju. 

2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego 

stylu życia wśród mieszkańców Koszalina. 

 

II. TERMIN 

13.08.2011r. godz. 12.40. 

 

III. MIEJSCE 

Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, ul. Rolna (za giełdą) 

 

IV. ORGANIZATORZY 

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

 

V. ZAPISY 

W dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 9:30 

 

VI. OPŁATA STARTOWA 

Nie pobiera się 
 

VII. PLAN MINUTOWY 

9:30 - otwarcie biura zawodów 

12.35 – otwarcie imprezy. 

12:40 - start  1 km 

15.15 – uroczyste podsumowanie 

 



VIII. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane przez sędziów. 

3. Uczestnicy startują w kategoriach: 

Dzieci do 7 lat (chłopiec) + rodzic 

Dzieci do 7 lat (dziewczynka) + rodzic 

Dziecko do 11 lat (chłopiec)  + rodzic 

Dzieci do 11 lat (dziewczynka) + rodzic 

Dziecko do 15 lat (chłopiec)  + rodzic 

Dzieci do 15 lat (dziewczynka) + rodzic 

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze 

zdjęciem lub legitymacją szkolną) w biurze. Biuro będzie czynne 13.08.2011 w godzinach od 9:30 do 

12:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od 

momentu odebrania z biura). 

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu. 

7. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. 

9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do 

koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub 

jego modyfikacja jest zabroniona pod kara dyskwalifikacji. 

 

IX. NAGRODY 

  W kategoriach wiekowych:  

za miejsca I – VI dyplom, upominek. 

  Wszystkie dzieci otrzymają losowo medale z poprzednich imprez biegowych.  

1. Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. 

2. Na zakończenie ognisko i pieczone kiełbaski dla wszystkich uczestników  

 

X. TRASA 

1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie 

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana 

jest obsługa trasy, która przekazuje informacje od punktu pomocy medycznej. 

XI. DEPOZYT 

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu. 

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich 

dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione przez zawodnika w depozycie ubrania. Depozyt można 



odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 

startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną 

osobę. 

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

XII. UBEZPIECZENIE 

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC 

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak 

również dbać o porządek w miejscu Zawodów. 

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego 

Głównego biegu. 

4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów 

lub w siedzibie Organizatora. 

5. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem :  www.tkkf.koszalin.pl  

e-mail: ktkkf@ktkkf.home.pl  tel. 691 116 224. 

 


