
 
Projekt  Memoriał, czyli polsko – czeskie bieganie jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. 
 
 

REGULAMIN PROJEKTU 
 
 

V Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija 
organizowany w ramach projektu 

Memoriał, czyli polsko – czeskie bieganie 
 
 
ORGANIZATOR 
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie, adres: ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa  
wraz z Gminą Bierawa z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa. 
 
CEL 
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne 
oddziaływanie na człowieka oraz integracja mieszkańców  gmin partnerskich, a także podniesienie 
świadomości historycznej jej mieszkańców. 
 
TERMIN I MIEJSCE 
10.09.2016r. Boisko sportowe w Bierawie 
 
PROGRAM MINUTOWY:   
9:50   powitanie zawodników przez Wójta Gminy 
10:00  start biegu dzieci - Przedszkolaki 
10:10  star biegu uczniów klas I-II 
10:20  start biegu uczniów klas III-IV 
10:30  start biegu uczniów klas V-VI 
10:40  start biegu uczniów Gimnazjum  
11:20  dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych wśród dzieci 
12:00  Nordic Walking  
12:15  Bieg główny 
13:00 Dekoracja zwycięzców  
Godziny startu poszczególnych kategoriach wiekowych mogą ulec zmianie. 
 
OPŁATA STARTOWA: 
Brak opłaty startowej. 
 
TRASA BIEGU GŁOWNEGO: 
Nawierzchnia gruntowa, ścieżki leśne, droga asfaltowa.  
Bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu rowerowym i pieszym.  
 
POMIAR CZASU: 
Organizatorzy nie przewidują pomiaru czasu. 
 
ZGŁOSZENIA: 
Bieg dzieci: 
- drogą elektroniczną e-mail:  presto08@tlen.pl po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
do pobrania na stronie www.bierawa.pl do dnia 09.09.2016 oraz w dniu zawodów do godz. 9:00  
w wyznaczonym miejscu w namiocie na boisku sportowym. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
Wszelkie informacje: Artur Pawlaczyk, Katarzyna Kostka tel: 774872266 w. 106 i Czesław Kudzia tel. 785-
110-512 
 
Bieg główny / Nordic: 
- drogą elektroniczną e-mail:  presto08@tlen.pl oraz w dniu zawodów do godz. 11:30 w wyznaczonym 
miejscu w namiocie na boisku sportowym. Uczestnicy biegu poniżej 18 roku życia startują wyłącznie za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po pobraniu załącznika na stronie www.bierawa.pl  
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Wszelkie informacje: Wszelkie informacje: Artur Pawlaczyk, Katarzyna Kostka tel: 774872266 w. 106 i 
Czesław Kudzia tel. 785-110-512 
 
KLASYFIKACJA:  
 
Bieg dzieci: 
  Dziewczyny / Chłopcy  przedszkole - dystans 215m, 
  Dziewczyny / Chłopcy   klasa I – II -  dystans 215m, 
  Dziewczyny / Chłopcy   klasa III -IV - dystans 620m, 
  Dziewczyny / Chłopcy   V – VI - dystans 835m, 
  Dziewczyny / Chłopcy   gimnazjum - dystans 1130m. 
 
Bieg główny (dystans 6000m):  
   Kobiety   

K-1  do 30 lat (1998-1986) 
K-2  od 31 do 50 lat (1985-1966) 
K-3  powyżej 50 lat (1965 - ) 

Mężczyźni 
M-1  do 35 lat (1998 – 1981) 
M-2  36-50 lat (1982 – 1966) 
M-3  51-60 lat (1965 – 1956) 
M-4  60+ (1955 - ) 

 
Nordic Walking 

Jako dyscyplina rekreacyjna Kobiety/Mężczyźni - dystans 1700m. 
 
Open 
Kobiety i mężczyźni z terenów gminy Bierawa i gmin partnerskich. 
 
Nie ogranicza się limitu startujących. 
Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej kategorii. 
 
 
NAGRODY 
Impreza ma charakter towarzyski i organizatorzy nie przewidują nagród finansowych, a jedynie rzeczowe. 

 
Przedszkolaki:   
1 - 3 miejsce:  puchar, medal, dyplom, medal pamiątkowy, nagroda rzeczowa. 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział. 
  
Szkoły: 
1 - 3 miejsce: puchar, medal, dyplom, medal pamiątkowy, nagroda rzeczowa, 
4 - 6 miejsce: dyplom medal pamiątkowy, medal, 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział. 
 
W kategoriach Biegów otwartych Kobiet i Mężczyzn, Nordic Walking 
1 - 3 miejsce: puchar, medal, dyplom, medal pamiątkowy, nagroda rzeczowa, 
4 - 6 miejsce: dyplom medal pamiątkowy, medal, 
 
Kategoria Open: 
1 - 3 miejsce: puchar, medal, dyplom, medal pamiątkowy, nagroda rzeczowa, 
 
 

 



 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. We wszystkich sprawach nie ujętych  

    w Regulaminie decyduje Organizator. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie podczas trwania 

biegu.      

5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego OC, z tytułu 

choroby, wypadku, odniesionej kontuzji, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub  udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

6. W biegach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych lub 

lekarskich.  

7. Wszelkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać do Organizatora. 

8. Uczestnik biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.  

9. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała  

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

10. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.  

11. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością 

lub  uczestnictwem w biegu.  

12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu dla dzieci po biegu dzieci  

a dla dorosłych po zakończeniu biegu głównego.  

13. Kategoria jest uznana, jeżeli w danej kategorii wystartuje co najmniej 3 uczestników. 

14. Na mecie będzie ustawiony punkt z wodą niegazowaną. 

15. Za rzeczy zagubione lub pozostawione, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Zawodników na materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

17. Podpisanie listy  zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Warunków Regulaminu. 

 
 

Organizatorzy 


