
REGULAMIN 

XXXIV Ogólnopolskiego Otwartego Biegu Zimowego 

im. Mariana Michalskiego 

17 luty 2018 r. w  Jarocinie 

 

1. Cel imprezy 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej. 

2. Organizator 

- Ognisko „TKKF Trucht – Wspólny Dom „  przy SML-W w Jarocinie. 

3. Termin, miejsce i trasa 

-    Zawody odbędą się 17 lutego 2018 r. o godz. 1100   w Jarocinie (w pobliskim lesie) na 

dystansie      8,5 km. 

-    Start uczestników pojedynczo co 30 sekund (w przypadku startu większej ilości 

zawodników przerwa pomiędzy startami może ulec skróceniu o czym organizator 

poinformuje zawodników przed startem pierwszego zawodnika. System narciarski). 

4. Program 

- godz. 900 – 1020  zbiórka uczestników, przyjmowanie, wydawanie numerów startowych w 

Kawiarni Klubowa Os. Kościuszki 3,(parter) 

- godz. 1030  wyjazd uczestników autobusem na miejsce startu,(około 1 km od biura 

zawodów, ul Broniewskiego) 

- godz. 1100 – 1330 rozgrywanie biegu, 

- godz. 1400 zakończenie biegu w Kawiarni Klubowa Os. Kościuszki 3 

Termin zakończenia biegu i zakończenia imprezy może ulec zmianie zależnie od ilości 

startujących zawodników. 

5. Klasyfikacje 

      Klasyfikacja dla mężczyzn będzie prowadzona w następujących kategoriach 

      wiekowych (rocznik urodzenia decyduje o przynależności do poszczególnych 

      kategorii): 

1. od 16 lat do 29 lat    ( roczniki od 1989 do 2002 ) 

2. od 30  lat do 39 lat   ( roczniki od 1979 do 1988 ) 

3. od 40 lat  do 49 lat   ( roczniki od 1969 do 1978 ) 

4. od 50 lat  do 59 lat   ( roczniki od 1959 do 1968)  

5. od 60 lat (do 1958) 

6. klasyfikacja kobiet będzie uwzględniana pod warunkiem udziału przynajmniej 3 

zawodniczek, bez podziału na kategorie wiekowe. 

7. klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych będzie uwzględniana pod warunkiem 

udziału 3 zawodników. 

  

 

 



   6.    Nagrody 

W klasyfikacji generalnej:      I miejsce    -   500,00 zł + Puchar 

                                              II miejsce   -   300,00 zł  + Puchar 

                                              III miejsce  -   200,00 zł  + Puchar 

W Kategoriach wiekowych  upominki wartości około 100,00 zł każdy. 

Nagrody nie dublują się. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I – III w kategorii generalnej 

nie otrzymają nagród rzeczowych w przypadku zajęcia trzech pierwszych miejsc w swoich 

kategoriach wiekowych. Nagrody te otrzymają zawodnicy, którzy zajęli kolejne najlepsze 

miejsca w danej kategorii wiekowej. Dla najstarszej uczestniczki i dla najstarszego 

uczestnika przewidziane są puchary. Każdy uczestnik biegu, który ukończy bieg otrzyma 

pamiątkowy medal. 

Nagroda dla wielokrotnego najstarszego uczestnika biegu – członka TKKF „Trucht-Wspólny 

Dom” Jarocin. 

7.   Warunki uczestnictwa 

W biegu może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat , opłaci wpisowe w wysokości 25,00 zł 

. Zawodnicy niepełnosprawni nie wnoszą opłaty startowej. Zawodnicy powyżej 18 roku życia 

podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do 

przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach 

długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 

Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 17 lutego 2018 nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub 

prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest 

obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji 

zawodnika w biurze zawodów. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego 

uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega 

zwrotowi. 

8.   Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmuje Ognisko TKKF „Trucht – Wspólny Dom „ przy SML-W w Jarocinie, Os. 

Kościuszki 4, tel. 0627473438 tylko drogą mailową  email: tkkf-trucht-biegi@wp.pl   

do dnia 15 lutego 2018 r. godz. 18.00. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, 

datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania. 

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Rejestracja uczestników oraz wydawanie numerów startowych przed biegiem będą 

prowadzone przez sekretariat w godz. 900 – 1020  w Kawiarni Klubowa Os. Kościuszki 3. 

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora w: Bank Spółdzielczy w Jarocinie 63-200, 

ul. Al. Niepodległości 5 , Nr konta      12 8427 0009 0020 1595 2000 0001.  

W tytule wpłaty wpisać: wpisowe za udział w biegu zimowym. 
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9.   Postanowienie końcowe 

Organizatorzy zapewniają bezpłatny przejazd autokarem na miejsce startu, szatnie, natryski, 

ciepłe napoje.  

Ewentualne zakwaterowanie, nocleg uczestnik załatwia we własnym zakresie. Bieg odbędzie 

się bez względu na pogodę. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas 

trwania biegu i na terenie biegu. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty 

pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. Koszty związane 

z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy Zawodnicy przyjeżdżają na koszt 

własny lub organizacji delegującej 

10.  Rozstrzygnięcia 

Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Sędziowska.                                                          
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