
 

Regulamin Biegu 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Makowskiego w biegu na 1000 m 

 

I. Cel Imprezy  

1. Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, zdrowego trybu 

życia oraz podniesienie sprawności fizycznej uczestników biegu.  

2. Integracja uczestników biegu.  

3. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku młodzieży i dorosłych.  

4. Rozwój sportu i podnoszenie jego poziomu na terenie powiatu makowskiego.  

5. Zbudowanie i wzmocnienie więzi uczestników imprezy.  

6. Zbudowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników imprezy  

7. Zbudowanie pozytywnych relacji społecznych.  

8. Integracja uczestników biegu.  

 

II. Organizatorzy  

1. Klub Sportowy Maków Biega  

 

III. Partnerzy  

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   

 

IV. Termin, miejsce, dystans. 

1. Impreza odbędzie się 15.04.2018 r na bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków 

Mazowiecki.   

2. Start biegu o godzinie 16:00 – dystans 1000 m (trzy okrążenia bieżni plus 100m). 

  

V. Rozpoczęcie imprezy. 

1. Start i meta biegów zlokalizowane na bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków 

Mazowiecki.   

 



 

VI. Zapisy  

1. Poprzez stronę internetową: www.chronotex.pl  

Biuro zawodów – na bieżni czynne w dniu 15.12.2017 w godz. 15:00 - 15:45  

 

VII. Wpisowe  

1. Udział w biegu jest BEZPŁATNY.  

 

VIII. Warunki uczestnictwa  

1. W biegu na dystansie 1000 m mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 10 

lat;  

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna (do 

wypełnienia w biurze zawodów). 

 

IX. Kategorie  

1. Open kobiet i mężczyzn  

 

X. Nagrody  

1. Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii OPEN.  

2. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu.  

 

XI. Postanowienia końcowe  

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.  

2. Pomiar czasu – ręczny, za pomocą stoperów. Wyniki ukażą się na stronie internetowej 

www.chronotex.pl.  

3. Biuro zawodów znajdować się będzie na bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół im. 

Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 

Maków Mazowiecki.   

4. Organizator zapewnia: poczęstunek, napoje.  

5. Zawody odbędą się bez względu na pogodę i panujące warunki atmosferyczne.  

6. Organizator zapewnia na czas imprezy (od godz.15.30) opiekę medyczną.  

7. Najbliższy szpital: Maków Mazowiecki ul. Witosa 2 tel. 297142400  

8. Limit zawodników: 50 osób  



9. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością na imprezie  

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność  

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.  

12. Z ramienia organizatora Klubu Sportowego Maków Biega odpowiedzialnym za przebieg 

imprezy jest:  

Grzegorz Łuniewski Tel. 663 538 776 mail: grzegorzluniewski@teatrmantra.pl 


