
II. „Piątka na Rynku” 

Otwarte Mistrzostwa Strzelec 

Krajeńskich 

 
Strzelce Krajeńskie, 30 kwietnia 2016 r. 

REGULAMIN 

I.      Cel imprezy 

    upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa, 

    popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku, 

    propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności, 

    promocja Miasta Strzelce Krajeńskie,  

 uczestnictwo  biegu w  III Mistrzostwach Ziemi Gorzowskiej w Biegach Długodystansowych 

2016. 

 
II.      Organizator 

UKS „Gimnazjum” Strzelce Krajeńskie, 

Kontakt z organizatorami: Leszek Małecki - tel.: 606 695 132, 

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim. 

Współorganizatorzy:  

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, 

Klub Biegacza „Pento”: Paweł Kozłowski - tel.:784 470 650 

Strzelecki Ośrodek Kultury, 

UKS „Ogólniak”, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich. 

 

Patronat Medialny:   Dwutygodnik „ Ziemia Strzelecka” 

 

Patronat honorowy: Burmistrz Strzelec Krajeńskich 

 

Patronat Sportowy: Paweł Czapiewski 

 

III.      Termin i miejsce 

Termin: 30 kwietnia 2016 r. (sobota), start o godz. 15.00 

Start i meta biegu: Rynek Miejski im. Tadeusza Federa przy ulicy Ludowej w Strzelcach 

Krajeńskich 

Dystans: 5 km 

Limit czasu: 60 minut 

 
IV.      Trasa biegu 

ul. Ludową do ul. Południowej, ul. Południową, do Targowej, ul. Targową do ul. J. Popiełuszki, 

przez ul. PCK do Al. Wolności (droga wojewódzka - chodnikiem), Al. Wolności do ul. Brzozowej, 

ul. Brzozową do ul. Ks. S. Wyszyńskiego. ul. Ks. S. Wyszyńskiego do ul. J. Popiełuszki, ul. J. 

Popiełuszki do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. Wojska Polskiego pod Bramą Młyńską, ul. Forteczną 

Wschodnią i Cichą (wzdłuż murów) do ul. Targowej, ul. Targową do ul. Brygady Saperów, ul. 

Brygady Saperów do ul. Ludowej, ul. Ludową do Rynku Miejskiego.  

Bieg obejmuje 2 pętle. 

Organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany trasy dot. wyłączenia drogi 

wojewódzkiej z biegu. 

 



V.      Warunki uczestnictwa 

- W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 lat i których stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w rywalizacji.  

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.  

- Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność. 

- Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

- Osobę uważa się za głoszoną w momencie wypełnienia formularzu rejestracyjnego oraz dokonania   

  opłaty startowej. 

- Limit uczestników wynosi 500 osób, po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą przyjmowane 

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się  z 

regulaminem biegu, jego akceptacją, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.  

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do 

koszulki na wysokości klatki piersiowej.  

- Każdy uczestnik otrzyma chip elektroniczny służący do pomiaru czasu, należy go umieścić we 

wskazanym przez organizatora miejscu  i zwrócić po zakończonym biegu.  

- Nie zwrócenie chipa będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

 

VI.      Zgłoszenia 

- Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są internetowo poprzez stronę: 

www.maratonczykpomiarczasu.pl do dnia 23.04.2016 lub bezpośrednio przed startem, ale tylko w 

przypadku  nieosiągniętego limitu zawodników w rejestracji elektronicznej. 

- Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 10.03.2016 r. 

 
VII.      Opłata startowa 

 

-rejestracja elektroniczna:  15zł w pakiet podstawowy, 35 zł  pakiet rozszerzony o specjalną 

koszulką techniczną z logo biegu 

-  bezpośrednio przed startem (tylko w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca po zakończeniu 

rejestracji elektronicznej): 30 zł pakiet podstawowy, 50 pakiet rozszerzony o specjalną koszulkę 

techniczną z logo biegu.   

- Wpisowe należy uiścić przelewem na konto bankowe:  

 Lubuskie  Zrzeszenie LZS  

 Ul. Wyszyńskiego 38 

 66-400 Gorzów Wlkp. 

 Nr Konta: 94 1140 2004 0000 3202 7593 8159 
 Tytuł: Imię i Nazwisko 

. - Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. 

 
VIII.      Klasyfikacja końcowa/nagrody 

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 oraz w 

kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 (nie występuje dublowanie nagród - zawodnik, który otrzymał 

nagrodę w kat. OPEN nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej)

Kobiety: 

K16- do 19 lat 

K20 – do 29 lat 

K30 – do 39 lat 

K40 – do 49 lat 

K50 – do 59 lat 

K60 – pow. 60 lat 

 

Mężczyźni: 

M16- do 19 lat 

M20 – do 29 lat 

M30 – do 39 lat 

M40 – do 49 lat 

M50 – do 59 lat 

M60 – pow. 60 lat 

Medal dla każdego uczestnika biegu (warunek ukończenie biegu) 

Kategorie dodatkowe: 

http://www.maratonczykpomiar/


Kategoria atletyczna dla zawodników +100kg  (pomiar wagi dla chętnych odbędzie się podczas 

wydawania chipów). 

Kategoria dla najlepszego pracownika oświaty wśród kobiet i mężczyzn. 

Kategoria dla najlepszego Policjanta i Policijantki 

Kategoria dla najlepszego Strażaka wśród kobiet i mężczyzn 

 

IX.      Program zawodów 

      29/04/2016: 

18:00 – 20:00 - odbiór numerów i chipów w biurze zawodów (Punkt Informacji Turystycznej na 

rynku w Strzelcach Krajeńskich). 

30/04/2016: 

10:00 – 13:30- zapisy na bieg w biurze zawodów w specjalnie oznaczonym namiocie na rynku w 

pobliżu miejsca startu, 

10:00 – 14:15 – odbiór numerów i chipów w biurze zawodów usytuowanym w specjalnie oznaczonym 

namiocie na rynku w pobliżu miejsca startu, 

15:00 – start biegu na dystansie 5 km 

16:30 – dekoracja zwycięzców   

16:45 – losowanie nagród wśród zawodników, którzy ukończyli bieg 

 
X.      Postanowienia końcowe 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników biegu, którzy 

ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy. 

Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu przysługuje Organizatorowi.  

ORGANIZATOR 

 

 

 

 

 


