
Regulamin III Mistrzostw Polski   

Weterynarii w Półmaratonie          
zwanych dalej  Mistrzostwami

I  Cel

1. popularyzacja biegania wśród lekarzy i techników weterynarii jako najprostszej formy ruchu
2. oderwanie od codziennego zabieganego życia zawodowego
3. wyłonienie wśród lekarzy weterynarii i techników weterynarii:

Mistrzyni i Mistrza Polski Weterynarii w Półmaratonie w roku 2013.

II Organizatorzy

1. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego 
2. Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego 
3. Komitet Organizacyjny Mistrzostw
4. Grodziski Klub Biegacza
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wlkp.

Kontakt:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Mistrzostw Polski Weterynarii Półmaratonie

       Michał Sokół  tel. 503 043 348
email:  smichi@poczta.onet.pl

Dyrektor biegu:
Marek Małecki tel. 606 902 644
email: m.malecki@logw.pl

III Termin i miejsce

III Mistrzostwa Polski Weterynarii Półmaratonie odbędą się 09 czerwca 2013r. w ramach:  
VII PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jako dodatkowa klasyfikacja w biegu głównym.

START 09 czerwca 2013 r. (niedziela) godz.11:00, Stary Rynek.  
BIURO ZAWODÓW - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Uczestników  Mistrzostw obowiązuje  regulamin  VII  PGNiG  Grodziskiego  Półmaratonu 
„Słowaka” (trasa, pomiar czasu, zgłoszenie, sprawy finansowe itd.)

mailto:m.malecki@logw.pl


IV Zgłoszenie

1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 02.06.2013 r. do godz. 24:00 
na stronie www.polmartongrodzisk.pl
2. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

Aby zostać sklasyfikowanym w Mistrzostwach  należy :
a) posiadać dyplom lekarza weterynarii lub technika weterynarii
b) w  zgłoszeniu  elektronicznym  do VII  PGNiG  Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” należy 

zaznaczyć pole w zakładce Klasyfikacja dodatkowa - Mistrzostwa Weterynarzy
lub

c) do dnia 04.06.2013 r. potwierdzić wykształcenie weterynaryjne poprzez:
- przesłanie  na adres smichi@poczta.onet.pl lub telefonicznie na nr tel.  503 043 348 

    imienia, nazwiska oraz:
-  numer  PESEL,  lub  numer  Prawa  Wykonywania  Zawodu  (PWZ)  lub  skanu  dyplomu  w 
przypadku lek. wet.
- skanu dyplomu w przypadku tech. wet.
Informacji wymienionych w pkt. IV c) nie muszą przesyłać osoby, które brały udział w 
wcześniejszych edycjach Mistrzostw.

Zawodnicy,  którzy  nie  dokonają  dodatkowego  zgłoszenia  (jak  wyżej)  nie  będą  brani  pod 
uwagę w klasyfikacji Mistrzostw.

Osoby,  które  dokonają  zgłoszenia  zaznaczając  pole  w zakładce  Klasyfikacja  dodatkowa  - 
Mistrzostwa Weterynarzy wyrażają  zgodę na przekazywanie:  Imienia,  Nazwiska,  adresu,  adresu 
email oraz numeru telefonu podanego w zgłoszeniu Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego 
III Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie. 
Zgłoszenie  do  biegu  i  zaznaczenie  pola w zakładce  Klasyfikacja  dodatkowa  -  Mistrzostwa 
Weterynarzy  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  III  Mistrzostw  Polski  Weterynarii  w 
Półmaratonie 

V. Klasyfikacja i nagrody

Wszystkie  klasyfikacje  są  wspólne  dla  lekarzy  weterynarii  i  techników  weterynarii. 
Organizator zapewnia medale i dyplomy wszystkim uczestnikom Mistrzostw.            
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.      
W kategoria kobiet i mężczyzn dla sześciu pierwszych miejsc przewidziano, dyplomy i nagrody 
rzeczowe  oraz  puchary  dla  miejsc  od  1  do  3  .  Dodatkowe  nagrody  uzależnione  będą  od 
pozyskanych  sponsorów. Wyniki  biegu dostępne będą na stronach  www.polmartongrodzisk.pl  i 
www.maratonypolskie.pl

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Michał Sokół

Grodzisk Wielkopolski, dnia 03 stycznia 2013 r.
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