
Regulamin biegu „ Zostań rekordzistą świata w maratonie”.

Każdy z nas biega.

Każdy ma swoje ograniczenia. Dla jednych wyczynem będzie złamanie „trójki” w maratonie, 
dla innych wielkim sukcesem będzie to że w ogóle biegają.

Jednak żaden z nas nigdy nie zbliży się do rekordu świata… czyżby…

Klub Biegacza Łapka i Klub Sportowy Gwiazda organizują sportowy event pt : „ Zostań 
rekordzistą świata w maratonie”

- MIEJSCE I TERMIN : KS GWIAZDA, na stadionie „bieżni” Bydgoszcz ul. Nakielska

                                         - 11 września 2013r. start o godzinie 18:00

                                         - Biuro zawodów: na stadionie „bieżni” KS GWIAZDA, Biuro 
otwarte w celu             

                                            weryfikacji zawodników 17:00- 17:45

- LIMIT: - organizator ustala limit 100 zawodników

              - wystartować mogą jedynie osoby pełnoletnie

- WPISOWE: 10 zł płatne na miejscu

- NAGRODY: - nie przewidujemy klasyfikacji zawodników, wspólnie będziemy próbować bić
rekord  

                         świata w maratonie

                        - każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal

ŚWIADCZENIA:  każdy zawodnik otrzyma butelkę wody 1,5 litra przy weryfikacji

PLAN ZAWODÓW: 

17:00 – 17:30 weryfikacja zawodników, spisanie imienia i nazwiska potrzebne do końcowego
komunikatu

17:45 wszyscy zawodnicy zostaną podzieleni na 4 grupy.

Każda z grup ustawi się w „ narożniku” bieżni czyli co 100 metrów

Po starcie zawodnik biegnie z pałeczką 100 metrów po czym w strefie zmian przekazuje 
pałeczkę kolejnemu zawodnikowi itd. Aż do przebiegnięcia dystansu 42km i 200 metrów czyli
o 5 metrów dalej od klasycznego maratonu.

18:00 START



20:00- 20:10 koniec zawodów, wspólne zdjęcie i wręczenie pamiątkowych medali

ZAPISY: Imię , Nazwisko, rok urodzenia, adres i nr telefonu proszę wysłać na adres 
klubbiegaczalapka@wp.pl 

Po 100 zapisanych osobach lista zostaje zamknięta !!! Obowiązuje kolejność zgłoszeń !!!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę

- liczba przebiegniętych stumetrówek może być różna, w zależności jak kto będzie się czuł. 
Ważne żeby każdy z nas dołożył cegiełkę do wspólnej zabawy

Zapraszam:

Michał Kosiński  785-528-050

mailto:klubbiegaczalapka@wp.pl

