
REGULAMIN

KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI 2011 – 5km, 15km

GÓRSKI NORDIC WALKING – 5km

GÓRSKI WYŚCIG MTB – 10km

1. CEL IMPREZY:

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

2. Popularyzacja biegania, Nordic Walking, MTB 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. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

9 kwietnia 2011 roku (sobota) ul. Rolna za Giełdą 

Starty:

• 11.00 – Bieg – 5 km i 15 km

• 12.30 – Wyścig MTB – 10km

• 13.30 – Marsz Nordic Walking – 5 km

4. OPŁATA STARTOWA:

Dla każdej z konkurencji wynosi:

• 20 zł  -  płatna przelewem do dnia 07.04.2011r. 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: Impreza Górska 2011, imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

• 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.



5. 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).

W wyścigu MTB uczestniczą zawodnicy powyżej 16 roku życia i obowiązkowo w kaskach 

ochronnych do jazdy na rowerze.

6. DYSTANS:

Bieg główny – 5 km (1 pętla) i 15 km (3 pętle)

MTB – 10 km (2 pętle)

Marsz Nordic Walking – 5 km (1 pętla)

7. TRASA:

Pętla o długości ok. 5 km, dukt leśny.

8. ZASADY PRZEPROWADZENIA BIEGU:

Zawodnicy zgłoszeni do biegu na dystansie 15 km mają możliwość zakończenia rywalizacji po 

ukończeniu pierwszej pętli (ok. 5km). Będą wtedy sklasyfikowani na krótszym dystansie. Fakt ten 

musi zostać zgłoszony sędziemu niezwłocznie po minięciu lini startu/mety (po 1 pętli). Brak 

zgłoszenia rezygnacji, bądź kontynuowanie biegu wyklucza możliwość późniejszego 

sklasyfikowania na krótszym dystansie.

9. KATEGORIE:

Brak podziału na kategorie w biegu, marszu, MTB. 

Podział na kategorie przy podsumowaniu cyklu GRAND PRIX KOSZALINA 2011.

10. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA:

W BIEGU na dystansie 5km:

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za I – III miejsce  puchar.

Kobiety: za I – III miejsce  puchar.

W BIEGU na dystansie 15km:

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za I – VI miejsce  puchar.

Kobiety: za I – VI miejsce  puchar.

W MARSZU NORDIC WALKING:

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za I – III miejsce  puchar.

Kobiety: za I – III miejsce  puchar.



WYŚCIG MTB :

W klasyfikacji generalnej:

Mężczyźni: za I – III miejsce  puchar.

Kobiety: za I – III miejsce  puchar.

SPECJALNA NAGRODA I PUCHAR DLA OSOBY, 

KTÓRA UKOŃCZY 3 KONKURENCJE

WSZYSTKIE KONKURENCJE:

- Pamiątkowe medale na mecie dla:

• pierwszych 100 uczestników w biegach, 

• pierwszych 50 uczestników Nordic Walking, 

• pierwszych 20 uczestników MTB, 

Uwaga! ( pozostałym uczestnikom medale zostaną przesłane pocztą )

- Losowanie nagród wśród uczestników każdej z konkurencji po jej zakończeniu.

- Pakiet odżywczy na mecie.

OGNISKO  I  PIECZENIE  KIEŁBASEK

11. 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

12. 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.


