
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 „Z Powiatem na szóstkę” 
Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przełajowych. 

 

 Cel: 

 Promocja Powiatu Wągrowieckiego jako Samorządu sprzyjającemu aktywności fizycznej 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz aktywnego wypoczynku. 
 
 Organizator – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „Pałuki” 

 Współorganizatorzy: 

 Starosta Powiatu Wągrowieckiego 

 Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Wielspin Wągrowiec 
 
 Termin, miejsce, trasa : 

 Bieg odbędzie się 03.05.2022 r. (wtorek) na dystansie ok. 6 km.  

 Start do biegu nastąpi o godz. 11.00 – okolice ORW Wielspin ul. Jeziorna Wągrowiec 

 Trasa biegu: okolice jeziora Durowskiego, ścieżkami leśnymi (występują utrudnienia terenowe). 

 Kontakt: TKKF „Pałuki” tel. 572223069,  
  

 Program imprezy: 
 09.00 - otwarcie sekretariatu biegu, zapisy oraz wydawanie pakietów startowych, 
 10.30 - zamknięcie sekretariatu biegu (zamknięcie listy zgłoszeniowej), 
 11.00 - start biegu  
 13.00 - dekoracja uczestników. 
  
 Uczestnicy - kategorie wiekowe: 
 
- Mężczyźni – OPEN  2006 i starsi 
- Kobiety - OPEN  2006 i starsze  
 

   mężczyźni:    kobiety: 

Kat. Junior   2006-2003   Kat. Juniorka    2006-2003  

Kat. Senior   2002-1987  Kat. Seniorka   2002-1987  

Kat. Mężczyźni-Masters  1986 i starsi  Kat. Kobieta-Masters  1986 i starsze 



  
 Warunki uczestnictwa i zgłoszenia: 

 W biegu prawo startu mają: 

 zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub startujący na własną odpowiedzialność, co 
potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do biegu, 

 uczestnicy do lat 18 dodatkowo przedkładają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych do 
udziału w zawodach (wyłącznie po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna w obecności 
przyjmującego zgłoszenie w sekretariacie biegu). 

 Zgłoszenia do biegu: 

 formularz zgłoszeniowy  
https://gogolmtb.pl/kliknij-aby-sie-zapisac/ 

 obowiązuje limit uczestników – 100 osób. 

 zgłoszenia zostaną zamknięte po wyczerpaniu limitu lub ostatecznie 02.05.2022 o godz. 18:00 

 Opłata startowa wynosi: 40 zł  

Świadczenia dla zawodników:  

Uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: 

 numer startowy wraz z czterema agrafkami, 

 medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu, 

 informację o wyniku przesłaną sms-em na numer telefonu podany w panelu rejestracyjnym,  

 materiały informacyjne i reklamowe, 

 ciepły posiłek na mecie. 
 Nagrody: 

 za miejsca od 1 do 6 OPEN kobiet i OPEN mężczyzn – puchary, 

 miejsca 1 - 3 w kategoriach wiekowych – puchary, 
Inne: 

 Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę 

 Interpretacja regulaminu i spraw mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy, a nie objętych  
niniejszym regulaminem należy do kompetencji Sędziego Głównego oraz Dyrektor Biegu. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów. 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

 Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące. 

 W biegu obowiązuje opłata startowa w wysokości  40 zł (wpłata przelewem). 

 Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany. 

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu  po przybiegnięciu na metę ostatniego uczestnika – 
około godziny 13:00.  

 Organizator oraz Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane poprzez umieszczanie na 
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i 
na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatora i Współorganizatorów. 

 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej: gogolmtb.pl oraz przekazane do informacji 
mediów.  

         
         Zapraszamy do Wągrowca 
                 ORGANIZATORZY 

https://gogolmtb.pl/kliknij-aby-sie-zapisac/

