
SKIERNIEWICKI BIEG 

na dystansie 100km w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

100km na 100lecie 

 

ORAGNIZATORZY 

1. Urząd Miasta Skierniewice 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach 

3. Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk w Skierniewicach 

 

CELE i ZAŁOŻENIA 

1. uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

2. promocja miasta Skierniewice 

3. popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 

4. integracja lokalnego środowiska biegaczy 

5. 10 drużyn pokona łącznie 100km z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

TERMIN, TRASA, MIEJSCE i DYSTANS 

1. termin biegu 11.11.2018 – start godzina 100 

2. bieg odbędzie się nad zalewem Zadębie w Skierniewicach 

3. w biegu biorą udział mieszkańcy powiatu skierniewickiego 

4. rywalizacja w biegu będzie polegała na największej ilości przebiegniętych, pełnych okrążeń 

5. bieg na dystansie 100km będzie trwał 10 godzin. Uczestnicy będą poruszać się wytyczoną trasą wokół zalewu Zadębie - trasa 

składać się będzie z pętli o długości ok. 5km. 

6. w biegu weźmie udział 10 drużyn minimalnie 10-osobowych, a maksymalnie 20-osobowych 

7. każda drużyna ma za zadanie pokonać dystans 10km w ciągu jednej godziny 

8. uczestnik może biec również z innymi drużynami  

9. uczestnicy biegu pokonują razem z drużyną w ciągu jednej godziny dystans ok. 10km  

10. bieg będzie miał charakter biegu falowego 10x10km (10x1h) 

11. start biegu (pierwszej drużyny) odbędzie się o godzinie 1:00, każda następna drużyna będzie startować w odstępach 

jednogodzinnych, koniec biegu przewidziany jest na godzinę 11:00 

12. uczestnicy biegu poruszają się za dyktującym tempo kapitanem drużyny, nie można pokonywać trasy poza drużyną 

13. po ukończeniu biegu oddajemy chip w biurze biegu (chyba, że będziemy startować później z inną drużyną) 

14. Wszyscy uczestnicy startujący w godzinach od 1:00 do 10:00 (poza ostatnią drużyną z godziny 10-11) zobowiązani są do 

przybycia na metę o godzinie 10:30 do instruktora OSiR-u. Meta usytuowana będzie w pobliżu boiska wielofunkcyjnego na ul. 

Konwaliowej. Cel przybycia to uroczysty wbieg na metę wszystkich biorących udział w biegu. Wszyscy przybyli zobowiązani są 

oddać chip przed wbiegnięciem. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. zgłoszenia do poszczególnych drużyn prowadzone będzie poprzez stronę www.chronotex.pl 

http://www.chronotex.pl/


2. udział w biegu: - bez koszulki bezpłatny / - z pamiątkową koszulką płatny 40 zł na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji 

(Numer konta 85-1020-3352-0000-1202-0222-9748 Bank PKO BP.  /  W tytule: Imię i nazwisko - Bieg Niepodległości). 

3. w biegu weźmie udział 10 drużyn (drużyna liczy minimalnie 10 osób, a maksymalnie 20) 

3. zgłoszenia i opłat można dokonywać do dnia 21.10.2018 do godziny 18:00 

4. uczestnicy biegu otrzymają elektroniczny certyfikat udziału w biegu z informacją o pokonanym dystansie 

5. imię i nazwisko każdego uczestnika biegu zostanie wpisane na pamiątkową tablicę, która zostanie umieszczona w Urzędzie 

Miasta 

6. każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, numer startowy oraz zwrotny chip potwierdzający liczbę pokonanych 

kilometrów 

7. uczestnik, który dokona opłaty w kwocie 40zł otrzyma pamiątkową koszulkę (Numer konta 85-1020-3352-0000-1202-0222-9748 

Bank PKO BP.  /  W tytule: Imię i nazwisko - Bieg Niepodległości). 

8. prowadzona będzie klasyfikacja dystansowa w kategoriach kobiet i mężczyzn 

9. pomiar pokonywanego dystansu odbywać się będzie z dokładnością – 5km. 

10. Zawodnicy dopisują się do wybranej drużyny. Decyduje kolejność zapisu, pozostali ponad limit zostaną usunięci z listy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. chipy uczestnicy biegu pobierają w biurze biegu przed startem 

2. zorganizowany zostanie depozyt dla uczestników biegu 

3. organizatorzy zapewnią wodę, herbatę.  

4. warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu przez stronę www.chronotex.pl, oraz 

podpisanie deklaracji uczestnictwa. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie rejestracji, o której mowa jest jednoznaczne z 

akceptacją Regulaminu biegu 

5. osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody do udziału w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego 

opiekuna w dniu zawodów do 30 minut przed startem danej drużyny 

6. podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu 

7. każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów osobne oświadczenie dotyczące wykorzystania 

wizerunku zawodnika w celach promocyjnych 

8. organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegu, oraz nie ponoszą z tego tytułu 

odpowiedzialności 

9. organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu 

10. organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy 

 


