
im. Zygmunta Góralskiego

REGULAMIN
26.02.2017

I. CEL IMPREZY
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz oddanie hołdu żołnierzom 
polskiego podziemia działających w latach 1944-1963.
2. Edukacja i promocja Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3. Oddanie hołdu Zygmuntowi Góralskiemu, pałuckiemu  bohaterowi, który zapłacił najwyższą 
cenę opierając się i walcząc z powojennym komunistycznym systemem. Żołnierz  wyklęty 
skazany i rozstrzelany przez aparat bezpieczeństwa PRL w 1953 .

4. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz maszerowania z kijkami, jako najprostszej 
formy aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promocja powiatu, gminy oraz 
integracja miejscowej społeczności.

II. PATRONAT HONOROWY
Rada Gminy w Gąsawie.

III. ORGANIZATOR
1. Klub Sportowy Sokół Gąsawa

2. Współorganizator i pomysłodawca biegu: Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie. Nadleśnictwo Gołąbki.  Stowarzyszenie Sympatyków 
Gąsawy. Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie. Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie.

                                                                                                                                                           

V. TERMIN I MIEJSCE
26 lutego 2017  r. ścieżki leśne okolice lasów oćwieckich (ok. 8 km od Gąsawy)

10:30 otwarcie biura zawodów (biuro będzie zlokalizowane w okolicach startu)

10:30 - 11:30 wydawanie pakietów startowych do biegu na 1963 m

10:30 - 11:45 wydawanie pakietów startowych do biegu na 10 km i marsz NW 5 km

11:45 oficjalne otwarcie imprezy i rozgrzewka do biegu na 1963 m

12:00 start biegu na 1963 m



12:30 start biegu na 10 km

12:35 start marszu NW 5 km

ok. godz. 14:00 dekoracja wszystkich dystansów i losowanie nagród

ok. godz. 14:30 zakończenie imprezy

VI. DYSTANS i TRASA
Bieg 10 km :

Dystans: około 10 km, bieg, rodzaj nawierzchni:  drogi gruntowe ( 92% ) + drogi asfaltowe ( 8% ).

Bieg 1963 metry :

dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego / 1963 r.- Józef Franczak pseudonim
Lalek/ 

rodzaj nawierzchni: drogi gruntowe ( 100 % )

Marsz Nordic Walking 5 km :

Dystans: około 5 km,  rodzaj nawierzchni : drogi gruntowe ( 98 % ) + drogi asfaltowe.

Start i meta oraz trasa biegów: wg. załączonych map.

Trasy będą oznakowane co 1 km.

VII. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu 10 km wynosi 90 minut.

2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu 1963m wynosi 25 minut. 

3. Limit czasu na pokonanie dystansu w marszu NW 5 km wynosi 70 minut. 

4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU na 10 km
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 26.02.2017 r. ukończyła 16 rok 
życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod 
oświadczeniem do udziału w tym Biegu na własną odpowiedzialność. 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas 
weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy, legitymację 
szkolną) celem kontroli daty urodzenia.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. Weryfikacja 
zawodników w Biurze Zawodów w dniu 26.02.2017 r. w godz. 10:30-11:45

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU na 1963 m
W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież do 16 roku życia.

Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub podpisane oświadczeniem do udziału przez 
prawnego opiekuna.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas 
weryfikacji musi posiadać legitymację szkolną celem kontroli daty urodzenia.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. Weryfikacja 
zawodników w Biurze Zawodów w dniu 26.02.2017 r. w godz. 10:30-11:30



X. WARUNKI UCZESTNICTWA w marszu NORDIC WALKING na 5 km
Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod 
oświadczeniem do udziału w tym marszu na własną odpowiedzialność lub w przypadku 
uczestnictwa osób do 12 roku życia podpisane oświadczenia opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas 
weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy, legitymację 
szkolną).

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. 

W marszu obowiązują zasady fair play, podbieganie grozi dyskwalifikacją.

Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów w dniu 26.02.2017 r. w godz. 10:30-11:45

XI. POMIAR CZASU
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych ze zwrotnym numerem 
startowym. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu 
www.maratonczykpomiarczasu.pl 

 Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez 
numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. 

 Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do 
pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu. 

 Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może 
brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. 

 Klasyfikacja wg czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). 
Wyjątkiem jest pierwszych 10 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na
podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera)  

XII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/

1. Opłata startowa za udział w biegu na 10 km oraz marszu Nordic Walking 5 km wynosi:

25 zł opłacona w terminie do 31.12.2016 (dla członków KS Sokół Gąsawa 20 zł)

30 zł opłacona w terminie do 31.01.2017 (dla członków KS Sokół Gąsawa 25 zł)

35 zł opłacona w terminie do 22.02.2017 (dla członków KS Sokół Gąsawa 30 zł)

2. Opłata startowa za udział w biegu na 1963 m:

15 zł opłacona w terminie do 22.02.2017

Dzieci i młodzież z gminy Gąsawa są zwolnione z opłaty pod warunkiem zgłoszenia poprzez 
panel zapisów do dnia 31.12.2016.

Opłaty startowe prosimy wpłacać na konto KS Sokół (liczy się data wpływu na konto) :
SGB BANK SPÓŁDZIELCZY "PAŁUKI" w  ŻNINIE 68 8181 0000 0010 4883 2000 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie: imię i nazwisko uczestnika adres zamieszkania oraz wybór

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


dystansu : Bieg 10km, Nordic Walking lub Bieg 1963 m. 

Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów będą możliwe w przypadku nie wykorzystania podanych 
niżej limitów – wpisowe 40 zł ( płatne gotówką w biurze zawodów) na wszystkie dystanse.

Ustalone są następujące limity zawodników : w biegu na 10km – 100 osób , na marsz NW 
50 - osób, bieg na 1963 m – 50 uczestników. 

W skład pakietu startowego biegu na 10 km, 1963m oraz marsz NW 5km wchodzi: 
koszulka okolicznościowa (damska, męska lub dziecięca ) torba, materiały promocyjne, 
pamiątkowy medal, gorące i zimne napoje oraz posiłek regeneracyjny. 

Przepisywanie pakietów startowych: Możliwość przepisania opłaconego pakietu do dnia 
31.01.2017 bezpłatnie, a po tym terminie do 22.02.2017 za opłatą 10 zł.

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
Bieg na 10 kilometrów i marsz NW 5 kilometrów: 

 w klasyfikacji OPEN za miejsca I-III  w kategorii kobiet i I-III mężczyzn – okolicznościowe 
puchary oraz nagrody

 w klasyfikacji wiekowej nagrodzimy zwycięzców poszczególnych kategorii ( oddzielnie dla 
kobiet i  mężczyzn) ; o przynależności do danej kategorii decyduje rocznik urodzenia

do 14  lat (tylko w marszu NW)

od 16 do 29 lat

od 30 do 39 lat

od 40 do 49 lat

od 50 do 59 lat

od 60 do 69 lat

od 70 do 100 lat :)

Nagrody nie dublują się tzn zwycięzcy kat. Open nie będą nagradzani w kat. wiekowej.

 w klasyfikacji Leśników w biegu na 10 km nagrodzimy pucharami miejsca I-III 

Bieg na 1963  metrów : 

 w klasyfikacji OPEN za miejsca I-III oddzielnie dla dziewcząt i chłopców– okolicznościowe 
puchary oraz nagrody.

 w klasyfikacji wiekowej nagrodzimy m-ca I-III poszczególnych kategorii ( oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców ); o przynależności do danej kategorii decyduje rocznik urodzenia

do 12 lat

od 13 do 16 lat

Nagroda dla najstarszego uczestnika zawodów

Po dekoracji losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli 
zawody.

Ceremonia zakończenia ok. godz. 14:00



XIV. PRZEPISY KOŃCOWE :
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegów. Organizator nie zapewnia 
uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. 
Zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność a dzieci za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 922)

Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wszelkie zapytania odnośnie Biegu Wojciech Szczęsny tel. 600-148-277

Uczestników prosi się w miarę możliwości o zaakcentowanie w stroju barw biało-czerwonych lub 
wykorzystanie koszulek okolicznościowych z pakietu.

Serdecznie zapraszamy
KS SOKÓŁ Gąsawa 


