
            BIEG „KOGUCIA DYCHA”, I BIEG GÓRSKI , MARSZ   
            NORDIC WALKING w ramach DNI GMINY KURZĘTNIK
                                 Rynek w Kurzętniku 20 lipca 2013r.  

     Z inicjatywy Wójta Gminy Kurzętnik podjęto decyzję o organizacji  biegów oraz marszu Nordic 
Walking przy okazji obchodów DNI Gminy Kurzętnik. Z uwagi na położenie miejscowości 
Kurzętnik wśród pagórków i wzniesień dodatkowo proponujemy   zorganizowanie po raz pierwszy 
BIEGU GÓRSKIEGO na nietypowym dystansie 100m.
 
    Bieg na 10 km, marsz Nordic Walking rozegrane zostaną ulicami Kurzętnika na pętli 3,3km, bieg 
górski na 100m na stoku wzniesienia sąsiadującego z Rynkiem w Kurzętniku i miejscowym 
Amfiteatrem. Bieg VIP proponujemy rozegrać na Rynku, jako bieg z przesłaniem mającym na celu 
promocję projektu „ZDROWA GMINA” bez czynnika rywalizacji sportowej. W tym biegu oprócz 
samorządowców, lokalnego establishmentu, zaproszonych gości będą mogły uczestniczyć rodziny 
( min.3 osobowe- mieszkańcy Gminy  Kurzętnik), które przed biegiem otrzymają  specjalne numery 
startowe oraz materiały informacyjne i pamiątki.  
 
    Rynek w Kurzętniku oraz przyległe ulice i tereny do niego staną się w tym dniu centrum 
zapowiadającym obchody „DNI GMINY KURZĘTNIK”. Od godz. 11.00 wystąpi Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta GCK w Kurzętniku, która zasygnalizuje  rozpoczęcie wielu imprez sportowo-
kulturalnych z tej okazji. 
 
    Ciekawym wydarzeniem sportowej części tych obchodów powinno być rozegranie po raz 
pierwszy nietypowego biegu górskiego na dystansie 100m, sposobem przypominającym bieg na 
100m na stadionie, tyle że pod górę, gdzie wzniesienie obok Amfiteatru jest pod względem różnicy 
poziomów wymagającym utrudnieniem dla biegaczy. Będzie można się pokusić o bicie rekordu 
Polski, oczywiście nieoficjalnego, a może Europy i Świata. Nie mniej po uzgodnieniach z 
BiegiGórskie.PL można będzie zaproponować rozegranie przynajmniej I Mistrzostw Polski w 
Biegu Górskim na 100m. Najpierw obędą się eliminacje z pośród których wyłoni się półfinalistów ( 
3 półfinały 3 osobowe), na samym końcu odbędzie się bieg finałowy z udziałem 3 osób. 
 
  Marsz Nordic Walking nierozerwalnie wtapia się w krajobraz imprez biegowych. Po 
mieszkańcach Kurzętnika widać, że i ta forma ruchu, rekreacji ruchowej jest przejawem ich dbałość 
o zdrowie. Więc pragniemy docenić ich zainteresowanie i na pętli biegu na 10 km rozegrany będzie 
ten marsz. 
 
 Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki a w rywalizacji sportowej finansowe i 
rzeczowe nagrody . Uczestników pragniemy także ugościć  regionalnym poczęstunkiem oraz 
napojami.
 
 
 
                                                         
                



                                           R E G U L A M I N
                         BIEGÓW „KOGUCIA DYCHA” w ramach obchodów „DNI GMINY 
KURZĘTNIK”

Cel Promocja Gminy Kurzętnik, popularyzacja biegania i innych form aktywności ruchowej, 

Patronat Wójt Gminy Kurzętnik

Patronat medialny Gazeta Nowomiejska, TVP Olsztyn 

Organizator Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku, firma CESiO- Marek Wochna

Współpraca Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich gminy Kurzętnik, KS „Zamek „ Kurzętnik

Termin i 
miejsce

20 lipca 2013r. (sobota), godz. 12.00, Rynek w Kurzętniku
Zbiórka organizacyjna uczestników 11.00

Konkurencje
BIEG 10 km ( K i M ), kategorie- 16-19, 20-35, 36-49, 50-59, plus 60 lat,
BIEG GÓRSKI 100 m ( bieg otwarty, bieg po torach, eliminacje, półfinały, finał)
MARSZ NORDIC WALKING 3,3km
BIEG VIP 300m

 

 

Nagrody BIEG 10 km dla K i M (open},  I m-ce 300zł., II m-ce 200zł, III m-ce 150zł, IV-VI po100zł,(dla 
zawodników z Polski dodatkowo za I- 300 zł, II-200 zł, III 150 zł. IV-VI po 100zł w poszczególnych 
kategoriach wiekowych za miejsca I-III nagrody rzeczowe, 
BIEG GÓRSKI 100 m ( bieg otwarty), I m-ce 300zł, II m-ce 200zł, III m-ce 100zł,
Za I m-ca w BIEGU NA 1OKM (K i M), w BIEGU GÓRSKIM, MARSZU NORDIC WALKING oraz dla 
najstarszego uczestnika STATUETKI WÓJTA GMINY w Kurzętniku 
Dla wszystkich  uczestników BIEGÓW KURZĘTNICKICH, MARSZU NORDIC WALKING pakiet  
podstawowy. UWAGA: nagrody nie dublują się

Zgłoszenia
Zasady 
uczestnictwa

Zgłoszenia za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń do 17.07.2013r., w biegu na 10km osoby,  
które ukończyły 16 r.ż. w pozostałych bez ograniczeń. 
Link do zapisów: http://www.elektronicznezapisy.pl/events/904/starts/new
Link do listy startowej:http://www.elektronicznezapisy.pl/events/904/starts
Kontakt: Dorota Pawłowska- koordynator biegów Tel.694 326 995, email dmkf@interia.pl.
CESiO ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik

Sprawy 
organizacyjne

i finansowe

Każdy z uczestników biegów odpowiada za swój stan zdrowia, ubezpieczenie, akceptują regulamin i  
wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację wyników, filmów zdjęć, materiałów w mediach i reklamach 
promocyjnych związanych z realizacją zawodów, danych osobowych , podpisując odpowiednie 
oświadczenie (za osoby niepełnoletnie rodzice lub prawni opiekunowie)
OPŁATY STARTOWE: BIEG 10 km, BIEG GÓRSKI- 30zł, po terminie i w dniu zawodów 50zł, dla  
mieszkańców Gminy Kurzętnik 10 zł ((OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI).  Pozostałe 
konkurencje bez opłat. Pakiet podstawowy bez koszulki dla wszystkich uczestników, pakiet startowy 
KOGUT z koszulką za dodatkową opłatą 25 zł.
Nr rachunku-  92 9484 1121 3001 0119 2591 0003 z dopiskiem KOGUCIA DYCHA
 Zawody przeprowadzone będą zgodnie z regulaminem PZLA, Biegów Górskich, Nordic Walking.
Zapewniamy szatnie, pomieszczenie depozytowe, napoje, poczęstunek, opiekę medyczną
Pomiar czasu za pomocą chipów, brak Chipa w trakcie i po biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.  
Zwrot Chipów na mecie.

Uwagi końcowe

 

Biuro zawodów na Rynku w Kurzętniku czynne będzie w dn. 20.07.2013r. od godz.09.30. Nagradzanie 
przeprowadzone będzie w Amfiteatrze ok. godz. 16.15 
Biegi rozgrywane po nawierzchni asfaltowo-szutrowej(15% długości trasy) . Informacje:  
www.kurzetnik.pl
 

 

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/904/starts/new
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                      PROGRAM IMPREZY- projekt

09.30- OTWARCIE BIURA ZAWODÓW- RYNEK W KURZĘTNIKU

11.00- WYSTĘP MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ PRZY GCK W KURZĘTNIKU

11.45- OTWARCIE ZAWODÓW

12.10-BIEGI GÓRSKIE NA 100 m- eliminacje

13.30- BIEG VIP

13.45- BIEG NA 10 km, MARSZ NORDIC WALKING na 3,3km

15.15- BIEGI GÓRSKIE NA 100 m- ½ FINAŁY

15.50- BIEGI GÓRSKIE NA 100 m- FINAŁ

16.20- OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRADZANIE

 

 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


