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1. Organizator biegu: 

- Klub Biegacza Athletic Zręcin. 

 

 

2. Cel imprezy: 

- Upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku, 

- Propagowanie biegów na terenie Gminy Chorkówka, 

- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 

 

3. Miejsce i termin:  

Bieg oraz Marsz odbędzie się w Zręcinie, dnia 31 marca 2019 roku (start biegu godz. 11:00, marsz Nordic Walking startuje 5 

min później). Biuro zawodów czynne od godziny 09:00 do 10:45  i znajduje się przy ulicy Przylaski obok Krzyża 

Partyzanckiego, GPS 49Â°40'25.1"N 21Â°39'37.6"E (49.673624, 21.660446). 

 

 

4. Start i meta:  

Obok Krzyża Partyzanckiego przy ulicy Przylaski w Zręcinie. 

 

 

5. Trasa: 

Drogi polne i dukty leśne o zróżnicowanej powierzchni terenu, momentami powierzchnia asfaltowa. Trasa na całym 

dystansie oznakowana będzie taśmami. 

 

 

6. Dystans: 

ok. 8 km 

 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

Udział w Biegu oraz Marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 31.03.2019 r. W czasie weryfikacji zawodnicy 

muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało 



akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także 

podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. 

 

Wpisowe dla biegu i marszu 25zł oraz 35zł w biurze zawodów,  

Wpłaty należy dokonywać w systemie T-pay przez stronę zapisów do biegu www.chronotex.pl 

W przypadku rezygnacji ze startu wpłaty nie będą zwracane. 

 

 

8. Rejestracja zgłoszeń: 

Odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.chronotex.pl/zawody 

Limit uczestników 400 osób. 

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 29 marca 2019 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu.  

Wszyscy zapisani nie opłaceni zostaną usunięci z listy uczestników. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty 

możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów. 

 

 

9. Klasyfikacje: 

Dla Biegu oraz Marszu klasyfikacja będzie odbywać się w poszczególnych grupach wiekowych tak samo dla kobiet jak i 

mężczyzn rocznikowo: 

 

KAT A 16-29 

KAT B 30-49 

KAT C 50+ 

 

Dodatkowo prowadzona będzie kwalifikacja OPEN dla Służb Mundurowych, osobno dla kobiet i mężczyzn w ramach 

Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w biegach przełajowych. 

 

 

10. Pomiar czasu: 

Na zawodach będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Pomiar elektroniczny 

zabezpiecza firma CHRONOTEX 

 

 

11. Nagrody: 

Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. W każdej klasyfikacji dla najlepszych 3 kobiet i 3 

mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary oraz drobne upominki. Każdy uczestnik biegu oraz marszu otrzyma 

Pamiątkowy Medal. 

 

 

12. Postanowienia końcowe: 

- W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie przy starcie obóz partyzantów,  

- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,  

- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą 

bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,  

- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,  

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,  

- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,  

- Przystępując do udziału w zawodach, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo.  

- Ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod  

FB grupa: facebook.com/groups/1028560907171366/ 

FB wydarzenie:  

Prezes KB "Athletic" Zręcin - Jan Rodzinka, tel. 517 187 230 

 


