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REGULAMIN 

 

Organizator: 

 - Urząd Miejski w Miliczu – 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 

 - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy – 56-300 Milicz, pl. E. Waresiaka 

 - Ośrodek Kultury w Miliczu – 56-300 Milicz, ul. Piłsudskiego 14 

 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wlkp. 5 

 

Patronat: 

 - Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech 

 

Cel zawodów: 

Rozpowszechnianie biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Promocja miasta. 

 

Termin i miejsce: 

8 wrzesień 2018r. (sobota) godz. 1400 start i meta – ul. Powstańców Wielkopolskich 5  

(Stadion Miejski w Miliczu). PARKING DLA UCZESTNIKÓW na terenie obiektu.  

 

Trasa: 

Bieg KARPIA: dwie pętle po 5 km ulicami miasta Milicz, razem 10 km.  

  Podłoże: kostka brukowa, asfalt, droga z płyt betonowych. 

 

Uczestnictwo: 

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które do dnia 8 września 2018r. ukończą 16 lat, podpiszą 

oświadczenie, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (bieganie), startują na 

własną odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do 18 lat muszą mieć 

zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna. 

 

Zgłoszenia: 

 - zgłoszenia w Internecie do dnia 05.09.2018r;  

 pod linkiem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=449 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=449
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 - osobiście w dniu zawodów godz. od 1200 – 1345 w biurze zawodów – Milicz, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 5 (obiekt Stadionu Miejskiego w Miliczu). 

 

 - nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw; 

 - przejęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na 

przetworzenie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora 

biegu. 

 

Opłata startowa: 

Opłata startowa: PŁATNA GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW  8 września br. w godz. 12.00 – 13.45 

1. Normalny – 40,00 zł  

2. Emeryci, renciści – 20,00 zł  

3. Mieszkańcy Powiatu Milicz – 30,00 zł  

4. Uczestnicy Biegu Karasia (dzieci do lat 16) – zwolnienie z opłat 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

Klasyfikacje: 

 BIEG KARPIA 

Mężczyźni – generalna i w kat.: M20 (16-29), M30 (30-49), M50 (50+) 

Kobiety – generalna i w kat.: K20 (16-29), K30 (30-49), K50 (50+) 

 

BIEG KARASIA – dzieci do lat 16 (bieg po tartanie obiektu lekkoatletycznego – 400 m) 

Klasyfikacja generalna dziewczynek i chłopców. 

 

Najstarszy uczestnik i uczestniczka Biegu KARPIA  

Najmłodszy uczestnik i uczestniczka Biegu KARASIA 

 Najlepszy miliczanin i miliczanka Biegu KARPIA 

  

Nagrody: 

BIEG KARPIA 

Puchary w poszczególnych kategoriach: Kobiet i Mężczyzn od I - III miejsca 

Puchary w klasyfikacji generalnej: Kobiet (I – III m-ce) i Mężczyzn (I – III m-ce) 
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Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal dla 180 pierwszych zawodników – pozostałym 

medale zostaną wysłane. Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach internetowych 

www.maratonypolskie.pl, www.osirmilicz.pl. Dla wszystkich zawodników pakiet startowy. 

 

Imprezy towarzyszące: 

Bieg KARASIA (dzieci do lat 16) – bieg po tartanie obiektu lekkoatletycznego. Start godz. 1410 

– udział dzieci za zgodą rodziców / opiekuna prawnego.  Medale dla wszystkich uczestników. 

 

Uwagi końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób 

naruszył regulamin Biegu  lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg biegu.  

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione podczas zawodów. 

We wszystkich sprawach spornych mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy, a nieobjętych 

niniejszym regulaminem rozstrzygnie Sędzia Główny i Koordynator Biegu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. Zawody odbędą 

się bez względu na pogodę. 

 

 

      Serdecznie zapraszamy na Ziemię Milicką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.osirmilicz.pl/

