
BIEG PRZEŁAJOWY O NÓŻ KOMANDOSA 

„PIĄTKA DLA SENIORÓW” 

 

 

I. CEL ZAWODÓW 

 1. Zachęcenie seniorów do uprawiania sportu 

 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

 3. Profilaktyka uzależnień. 

 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW  

Organizator: Wojskowy Klub Biegacza Meta 

Współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Biegów 

Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 Piątka dla Seniorów odbędzie się 5 października 2018 roku. 

 START i META biegu oraz cała impreza zorganizowana będzie na terenie Stadionu 

Miejskiego 

BIURO ZAWODÓW znajdować się będzie na Stadionie Miejskim i będzie czynne tylko w 

dniu zawodów.  

Trasa prowadzić będzie ścieżkami Parku Grunwaldzkiego.  

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW  

8.30 – 12.45 - przyjmowanie zawodników i praca biura zawodów  

10.00 – 12.40 – biegi dla dzieci 

13.00 – start biegu „Piątka dla Seniorów” 

14.00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów 

 

V. UCZESTNICTWO  

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które spełnią n/w warunki:  

1. Są urodzone w 1958 roku lub wcześniej  

2. Będą przestrzegać niniejszego regulaminu i dokonają zgłoszenia za pomocą formularza 

zgłoszeniowego lub w dniu zawodów. 

5. Okażą dokument tożsamości w celu weryfikacji danych personalnych.  

6. Odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów. Pakiet startowy nie jest gwarantowany 

zgłaszającym się w dniu biegu.  

7. Stawią się punktualnie na starcie i pokonają dystans po wyznaczonej trasie.  

Wszystkie osoby startujące w biegu,  podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną 

odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz wyrażają 

zgodę na publikowanie i wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach dotyczących 

zawodów, tj. w szczególności relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych zawodów. 

Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.  

VI. KLASYFIKACJA  

prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

• Kobiety 60-64 lata; Mężczyźni 60-64 lata 

• Kobiety 65-69 lata; Mężczyźni 65-69 lata 

• Kobiety 70-74 lata; Mężczyźni 70-74 lata 

• Kobiety 75 +; Mężczyźni 75 + 

 

VII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY  



Organizator w ramach zawodów zapewnia następujące świadczenia:  

- medal dla wszystkich którzy ukończą bieg 

 - zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostaną uhonorowani statuetkami oraz 

pamiątkowymi koszulkami 

 

VIII. ZGŁOSZENIA do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeń na stronie 

internetowej do 3 października 2018 roku lub w biurze zawodów.  

 

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA  

Udział w biegu jest bezpłatny 

 

X. ZASADY RYWALIZACJI  

Wszyscy zawodnicy na trasie biegów zobowiązani są do:  

1. posiadania numeru startowego przyczepionego z przodu swojego ciała,  

2. zapoznania się z regulaminem biegu,  

3. przestrzegania zasady fair – play,  

4. przestrzegania zasady samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,  

5. przestrzegania przepisów ruchu drogowego na odcinkach gdzie trasa prowadzić będzie 

drogami publicznymi i w miejscach ich przekraczania oraz zachowania szczególnej 

ostrożności w związku z innymi użytkownikami tras w tym również rowerzystami,  

6. wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym oraz 

innych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora,  

7. przestrzegania zakazu poruszania się poza trasą biegu,  

8. w przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów zawodnik może zostać 

zdyskwalifikowany.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Nieprzestrzeganie Regulaminu zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika. W przypadku 

dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje pamiątkowy medal. Wszyscy zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik osobiście odbiera pakiet startowy w 

BIURZE ZAWODÓW w dniu imprezy 


