
XXXIII BIEG SYLWESTROWY 

Leszno 30.12.2017 

I.      CEL 

Celem imprezy jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, oraz promocja Jednostki 

Wojskowej oraz miasta Leszna w regionie. 

II.    ORGANIZATORZY 

- 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 

- Urząd Miasta Leszna 

- Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe ,, GROT” 

- Policyjne Stowarzyszenie Sportowe „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 

1. Termin: 30 grudnia 2017 r. - sobota, godz. 18
00

. 

2. Miejsce: Jednostka Wojskowa 1517, ul. Racławicka 1, Leszno 

3. Biuro Zawodów: Budynek nr … sala sportowa 

Biuro będzie czynne w dniu biegu tj. 30 grudnia w godzinach 15:
00

-17:
45

. 

  

IV.   ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE 

1. Limit zgłoszeń - 500 osób. 

2. Organizator ustala, że minimalny wiek uczestnika to 14 lat. (2003 rok). OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIE STARTUJĄ PO PODPISANIU OŚWIADCZENIA PRZEZ 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO. 

3.  Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektroniczne na stronie 

www.maratonczykpomiarczasu.pl  

I termin: zgłoszenie do biegu przyjmowane na stronie www do dnia 15 grudnia godz. 23:59 

(niedziela).  

 

II termin: zgłoszenie do 26.12.2017  (50 pakietów w przypadku wolnych miejsc, organizator 

nie gwarantuje pakietu startowego) 

 

OPŁATA STARTOWA za udział w biegu wynosi 25zł. Płatne NA KONTO   

Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT  

25 1020 3088 0000 8302 0079 8223 

W tytule należy wpisać ,, XXXIII Bieg Sylwestrowy 2017 oraz imię i nazwisko” 

, opłata w drugim terminie 50zł 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


 

- dla zgłaszających się w II terminie nie gwarantuje pakietu z gadżetami 

- za prawidłowo dokonane zgłoszenie rozumie się: prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji 

Organizator nie przewiduje możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika w 

przypadku rezygnacji ze startu osoby wpłacającej opłatę startową. 

 

V. TRASA  

Trasa biegu wynosi 5km i prowadzi wyłącznie oświetlonymi drogami 80% asfalt, 20% 

kostka brukowa. Start i meta znajduje się na placu apelowym jednostki wojskowej. 

 

VI. NAGRODY, KLASYFIKACJA: 

Klasyfikacja generalna 

1. klasyfikacja generalna mężczyzn: od 1 do 3 miejsca - nagrody rzeczowe,  puchary 

2. klasyfikacja generalna kobiet: od 1 do 3 miejsca - nagrody rzeczowe, puchary 

Klasyfikacja dodatkowa: 

1. Żołnierze zawodowi mężczyźni: oficer, podoficer, szeregowy od 1 do 3 – nagrody 

rzeczowe + statuetki 

2. Żołnierze zawodowi kobiety: OPEN od 1 do 3 – nagrody rzeczowe + statuetki 

3. Najlepszy policjant - nagroda rzeczowa + statuetka 

4. Najlepszy strażak - nagroda rzeczowa + statuetka 

Klasyfikacja wiekowa: 

1. Kobiet i mężczyzn 14 do 16 lat -  1 -3  nagroda rzeczowa 

2. Kobiet i mężczyzn 17 do 24 lat -  1 -3  nagroda rzeczowa 

3. Kobiet i mężczyzn 25 do 29 lat – 1 -3  nagroda rzeczowa 

4. Kobiet i mężczyzn 30 do 39 lat–  1 -3  nagroda rzeczowa 

5. Kobiet i mężczyzn 40 do 49 lat–  1 -3  nagroda rzeczowa 

6. Kobiet i mężczyzn 50 do 59 lat–  1 -3  nagroda rzeczowa 

7. Mężczyzn od 60 do 69 lat  - 1 -3   nagroda rzeczowa 

8. Kobiety powyżej 60 lat-       1 -3   nagroda rzeczowa 

9. Mężczyźni powyżej 70 lat -  1 -3   nagroda rzeczowa 

Dekoracja odbędzie się na hali sportowej o godzinie 1930 

 



Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz czapkę 

zimową. 

 

NAGRODY W KATEGORIACH WIEKOWYCH NIE DUBLUJĄ 

SIĘ Z KATEGORIĄ OPEN!!! 

 

 

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Limit zgłoszeń na Bieg Sylwestrowy wynosi 500 osób, decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

2. Trasa nie posiada atestu PZLA, ale jest dokładnie zmierzona. 

3. Pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu chipów elektronicznych zamieszczonych na 

numerach. 

4. Pakiet startowy obejmuje: numer startowy z chipem, komplet agrafek, czapkę zimową, 

torbę na buty, posiłek regeneracyjny. 

5 .Każdego zawodnika obowiązują badania lekarskie, a w przypadku braku badań, zawodnik 

podpisuje oświadczenie, iż startuje na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego 

stanu zdrowia. 

6. Do startu w Biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. (rocznik 2003) 

7. Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

8. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie Biegu. 

10. Zawodnikom startującym w Biegu   organizator gwarantuje ciepły posiłek 

11. Zawodnikom, którzy ukończą Bieg  gwarantujemy medal (wręczany na mecie). 

12. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA. W Biegu 

Sylwestrowym obowiązuje limit czasu 1 godzina. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora 

biegu. Pisemny protest przyjmuje organizator w ciągu pół godziny od zakończenia biegu. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Jednostki. 

15. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku w celach promocji Biegu, potwierdzając ją własnoręcznym podpisem na 

formularzu zgłoszeniowym w Biurze Zawodów. 

16. Organizator nie przewiduje możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego 

uczestnika w przypadku rezygnacji ze startu osoby wpłacającej opłatę startową. 

17. Szczegółowych informacji udzielają: Krzysztof Dubaniewicz – nr. tel. kom. 785 209 221, 

Krzysztof Szymanowski – kom. 782 170 446                      

18. Regulamin, komunikaty organizacyjne oraz wyniki końcowe biegów dostępne będą na 

www.maratonczykpomiarczasu.pl, oraz na stronie pułku. 


