
XVI Sierpecki Minimaraton 
pod patronatem 

Jana Laskowskiego - Starosty Sierpeckiego 

Marka Kośmidra – Burmistrza Miasta Sierpc 

 

REGULAMIN 
 

 

1.Cel imprezy:  

popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy, aktywny tryb życia 

integracja osób sprawnych inaczej  

 

2. Organizatorzy: 

Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś”, Stowarzyszenie „Szansa na 

Życie”, Zarząd Osiedla nr 3, RP LZS, Kryta Pływalnia w Sierpcu 

 

3. Termin i miejsce:  

21 września 2013 r. (sobota) boisko na Osiedlu Niepodległości w Sierpcu i przyległe ulice  

oczątek godz. 9.00 – biegi dla dzieci i młodzieży  

Start biegu głównego godz. 12.00 

 

4. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia uczestników biegu głównego do dnia 20 września na adres: Zarząd Ogniska 

TKKF „Kubuś” 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a tel/fax 24 275 75 05 , tel. kom 606 

907 721, , ognisko-kubus@o2.pl lub w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30.  

Zgłoszenie do pozostałych biegów przed startem  

 

5. Sposób przeprowadzenia:  

Od godziny 9.00 przeprowadzane będą biegi dla dzieci i młodzieży na boisku Osiedla 

Niepodległości w Sierpcu w następujących kategoriach 

Szkoły podstawowe:  

Kategoria I  kl. I-II dystans ok. 300 m godz. 9.00 –dziewczęta, godz. 9.10 chłopcy  

Kategoria II  kl. III-IV dystans ok. 400 m godz. 9. 20 – dziewczęta, godz. 9.30 - chłopcy  

Kategoria III kl. V-VI dystans ok. 600 m godz. 9,45 – dziewczęta, godz. 10.00- chłopcy  

Gimnazjaliści – dystans ok. 1200 m godz. 10.15 – dziewczęta, godz. 10.30 – chłopcy 

Bieg Krasnala dystans ok. 100 m. godz. 11.00 dla przedszkolaków 

Konkurencje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z porażeniem kończyn dolnych:  
- chód na 50 m. i bieg na 100 m. godz. 11.15 

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec pewnym przesunięciom. 

 

BIEG GŁÓWNY – XVI SIERPECKI MINIMARATON NA DYSTANSIE 10548 m 

(ĆWIERĆMARATON) – godz.12.00 

Start i meta – boisko Osiedla Niepodległości w Sierpcu oraz 2 pętle wokół przyległego terenu 

ulicami: Piłsudskiego Solskiego, Paderewskiego, Piłsudskiego, Białobłocka, drogą gruntową 

do Mickiewicza, Mickiewicza, Piłsudskiego, Solskiego 

Kategorie wiekowe 

Kobiety – K1 – 16-19 lat, K2 – 20-35 lat, K3 36-49 lat, K4 – 50 lat i więcej 

Mężczyźni - M1 – 16-19 lat, M2 20-29 lat, M3 – 30-39 lat, M4 - 40-49 lat, M5 - 50-59 lat, 

M6 – 60 -69 lat, M7 70 lat i starsi  

mailto:ognisko-kubus@o2.pl


Sprawni inaczej – z wyraźną niepełnosprawnością ruchową, niewidomi. Za okazaniem 

ważnego dokumentu o niepełnosprawności. Ze względu na utrudnienia w terenie bez 

wózków. 

 

6. Nagrody:  

Dla dzieci i młodzieży za zajęcie trzech pierwszych miejsc medale, dyplomy i upominki. 

Ponadto za  zajęcie I miejsca statuetka. 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w biegu głównym w kategorii generalnej kobiet i 

mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe 

Ponadto w biegu głównym za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii wiekowych przewidziane 

są puchary, a za miejsca na podium nagrody rzeczowe. 

Pierwszym 100 zawodnikom, którzy ukończą bieg główny organizator zapewni 

okolicznościowe medale i koszulki. W przypadku większej liczby uczestników medale i 

koszulki zostaną wysłane na adres wskazany w zgłoszeniu 

Organizator przewiduje również szereg nagród niespodzianek. 

 

7. Wpisowe:  

Dla uczestników biegu głównego - 30 zł  

Zwolnieni z opłat są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i członkowie Ogniska TKKF 

„Kubuś” Sierpc 

 

8. Postanowienia końcowe:  

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.  

Wszyscy uczestnicy biegów powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające 

zdolność do udziału w biegu przełajowym lub podpisać stosowne oświadczenie.. 

Biegacze biegu głównego będą mogli skorzystać z Krytej Pływalni w dniu zawodów 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy. 

Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w biegu głównym tylko w wypadku 

posiadania pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zasad  bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń 

pracowników obsługi biegu i Policji.  

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez 

uczestnika formularza zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej.  

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania.  

Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 

trwania imprezy. 

Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie internetowej:www.tkkf-kubus.org.pl  

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.  

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 

http://www.tkkf-kubus.org.pl/

