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I. Cel 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji 

2. Obchody XIII Dnia Papieskiego, kiedy to wspominamy bł. Ojca Świętego 

Jana Pawła II.  

3. Rozegranie II Mistrzostw V LO w biegu na 5 km. 

4. Wyłonienie najlepszej sztafety. 

 

II. Organizatorzy 

1. Poznańscy stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz osoby 

spoza Fundacji, współpracujące ze stypendystami przy organizacji obchodów 

XIII Dnia Papieskiego. 

2. Członkowie Klubu Maratończyka V LO w Poznaniu. 

 

III. Termin i miejsce 

Biuro zawodów usytuowane w okolicy ,,Dzwonu Pokoju” czynne od 

10:00.Bieg odbędzie się 19.10.2013 w poznańskim Parku Cytadela.  

- Start biegu indywidualnego 10:30 

- Start biegu drużynowego 11:30(wymagane stawienie się do 11:15 w biurze 

zawodów                             

IV. Trasa 

1. Zawody zostaną rozegrane na Alejkach Parku Cytadela, głównie po 

nawierzchni asfaltowej. Dystans to 5000 m, trasa będzie oznaczona co 500 

m.  

2. Wyjątkowość naszego biegu stanowić będzie zmiana sposobu biegu po 4 

kilometrze, gdzie ostatnie 990 m pokonywane będzie tyłem. Natomiast ze 
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względów bezpieczeństwa ostatnie 10 m pokonywane będzie znowu 

przodem. Miejsca zmiany sposobu biegu zostaną oznaczone w widoczny 

sposób. Sztafeta odpowiednio 2km+2km+1km tyłem. 

3. Oficjalny limit czasu na ukończenie biegu wynosi 45 minut. Jednakże w 

miarę możliwości poczekamy i sklasyfikujemy wszystkich Uczestników. 

4. Trasa nie posiada atestu PZLA. 

 

V. Uczestnictwo 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia. 

2. Zawodnicy powyżej 18-ego roku (łącznie z tymi, którzy ukończyli 18 lat życia) 

podpisują oświadczenie o wzięciu udziału w biegu na własną 

odpowiedzialność; osoby do 18-ego roku życia zobowiązane są do 

posiadania pozwolenia na start, podpisanego przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. Dla osób niepełnoletnich które nie będą mogły przyjść z 

opiekunami istnieje możliwość przyniesienia podpisanego przez rodziców lub 

innych prawnych opiekunów pozwolenia. Pozwolenie będzie do pobrania w 

zakładce naszego biegu na stronie www.maratonypolskie.pl 

3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania zgody na przetwarzanie 

ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz 

na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych. 

4. Numery startowe będą wydawane przed startem, po podpisaniu 

oświadczenia o wzięciu udziału w biegu na własną odpowiedzialność lub po 

okazaniu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na start 

(osoby poniżej 18-ego roku życia). 
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5. Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przed startem zostały 

zweryfikowane w biurze zawodów. 

6. Warunkiem udziału w Mistrzostwach V LO w Poznaniu jest :  

-bycie uczniem V LO w Poznaniu 

-absolwentem V LO w Poznaniu 

-pracownikiem V LO w Poznaniu 

-sympatykiem klubu V LO w Poznaniu 

 

7. Sztafeta składa się z 3 zawodników. 2 z nich pokonuje dystanse po 2km, 

ostatni 1km tyłem. Sztafeta w pełnym składzie musi stawić się najpóźniej o 

11:15 w biurze zawodów. 

8. Odebranie numeru startowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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VI. Zgłoszenia i wpisowe 

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane na adres mailowy:

bieg.papieski@gmail.com

do dnia 18.10.2013 lub do wyczerpania limitu miejsc. W wypadku 

niedopełnienia limitu zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu startu, w dniu 

zawodów.  

W treści zgłoszenia należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz 

przynależność, bądź nie, do Klubu Maratończyka V LO w Poznaniu. 

W przypadku zgłoszenia sztafety prosimy podać pełen skład w 1 zgłoszeniu. 

2. Limit zgłoszeń wynosi 100 osób. 

 

VII. Świadczenia 

1. Rzeczy osobiste będzie można pozostawić w depozycie na miejscu startu; 

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty, złożone 

w depozycie. Zgubienie numeru startowego na podstawie którego będziemy 

przechowywać rzeczy w depozycie skutkuje koniecznością czekania aż do 

momentu, w którym pozostali zawodnicy zakończą odbiór swoich rzeczy. 

2. Dla wszystkich, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie, przewidziano: 

a) Wodę 

b) Coś słodkiego 

c) Udział w losowaniu nagród po biegu. Odbiór nagród tylko na podstawie 

numeru startowego. 

3. Pierwsze trzy osoby w każdej z klasyfikacji zostaną wyróżnione. Pierwsze 

trzy sztafety zostaną wyróżnione. 

4. Ręczny pomiar czasu. 
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5. Organizatorzy zapewniają podstawową pomoc medyczną. 

 

VIII. Klasyfikacje 

- Najlepszy Biegacz z Klubu Maratończyka V LO w Poznaniu 

- Najlepsza Biegaczka z Klubu Maratończyka V LO w Poznaniu 

- „Open” Mężczyzn  

- „Open” Kobiet 

-Sztafet 

 

IX. Informacje i kontakt 

Radosław Kasperczak 

diego.radzix@gmail.com 

Tel. komórkowy: 783 019 816 

 

Krzysztof Kubiak 

slomyr@wp.pl 

Tel. komórkowy: 696 837 755 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku uznania przez organizatorów zagrożenia związanego z burzą, 

bardzo złymi warunkami pogodowymi lub innymi ważnymi przyczynami 

impreza zostaje natychmiast rozwiązana  

2. Zawodnicy skracający trasę, zachowujący się w sposób naganny lub w 

niesportowy sposób utrudniający bieg (szczególnie na etapie biegu tyłem) 

zostaną zdyskwalifikowani. 



 6

6. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w 

gestii zawodników. 

7. W czasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia, spożywania 

alkoholu oraz palenia. 

8. Oficjalne wyniki biegu zostaną podane na portalu www.maratonypolskie.pl, 

oraz www.maraton.borys.win.pl 

9. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 h od zakończenia zawodów. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

powyższego regulaminu. 

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem ☺ !  

 

Organizatorzy 

Radosław Kasperczak i Krzysztof Kubiak 


