
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kurzętnik Biega. 

Ws
 � Klub Sportowy Zamek Kurzętnik

Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.  � 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku � 

II. PATRONAT 
 � Wójt Gminy Kurzętnik

Warmińsko- Mazurskie Zrzeszenia LZS  w Olsztynie  � 

III.  CELE
• Upamiętnienie 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
• Promocja Kurzętnika jako gminy wspierającej postawę patriotyczną
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu 
• Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu

IV. TERMIN I MIEJSCE
1.Bieg odbędzie się w dniu 12 LISTOPADA 2022  godzina 18.00 w Lipowcu plac zabaw
2.Dystans dla biegaczy wynosi 

ok 5km  � 
marsz NW ok  5km � 
wyścig na rolkach 5km � 
biegi dziecięce-  przedszkolaki – 100m  � 

                                     Klasy I-III – 400m
                                     Klasy IV-VI- 600m
                                     Klasy VII-VIII- 800m
3.Start i meta zlokalizowane będą na ścieżce pieszo rowerowej wieś Lipowiec
4. Start do biegu:

bieg  5km 18.30 � 
Marsz NW  5km 18.30 � 
Wyścig na rolkach 5km 18:00 � 

biegi dziecięcy 18.35 � 
5.Trasa biegu, wyścigu i marszu przebiegać będzie na ścieżce pieszo rowerowej 
z Lipowca do Kaługi ok 2,5km i nawrót , trasa oznaczona co 1km
Biegi dziecięce w okolicy startu , na ścieżce pieszo- rowerowej

VI.ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu  
www.elektronicznezapisy.pl – Bieg Kurzętnik Nocą - Ku Niepodległości 
meilowo - dotyczy zgłoszeń szkolnych dmkf@interia.pl – 
telefonicznie-  694326995

UDZIAŁ W BIEGU JEST DARMOWY 
podpisanie deklaracji uczestnictwa w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie rejestracyjnej, 
o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 4 listopad 2022 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów).
Biuro zawodów będzie mieścić się  na placu zabaw w Lipowcu Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 16:30 
Prawo uczestnictwa: w biegu na 5km osoby od rocznika 2006 ( istnieje możliwość biegu młodszych roczników za zgodą rodziców/ opiekunów)
W Marszu Nordic Walking bez ograniczeń wiekowych jednak osoby niepełnoletnie za zgoda opiekuna/ rodzica i poniżej rocznika 2006 z marsz z opiekunem
W biegu dziecięcym zgodnie z przynależnością do klas szkolnych bez względu na wiek dziecka. 
W wyścigu na rolkach prawo startu mają osoby rocznika 2009  i starsi ( obowiązek kasku na głowie – bez kasku
 uczestnik nie zostanie dopuszczony do startu oraz zaleca się mieć ochraniacze)
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica 
lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
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VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Podczas biegu rozegrana zostanie klasyfikacja tylko wiekowa bez kategorii Open 

Kobiety-   16lat- 29lat
                  30lat- 45lat
                  46lat i powyżej
Mężczyźni 16lat- 29lat
                   30lat- 45lat
                   46lat i powyżej

Trzy pierwsze osoby na mecie z danej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni pucharami i nagrodami.
W biegach dziecięcych  zostaną nagrodzeni trzy pierwsze osoby na mecie osobno chłopcy i dziewczynki. 
Uczestnicy NW trzy pierwsze kobiety i mężczyźni nagrodzeni zostaną statuetkami i nagrodami. 
Klasyfikacja najlepszy/ sza mieszkaniec/ ka gminy Kurzętnik
Klasyfikacja wyścigu na rolkach trzy pierwsze kobiety i mężczyźni nagrodzeni zostaną statuetkami i nagrodami
Klasyfikacja drużynowa szkół gminy Kurzętnik ( dotyczy tylko biegów dziecięcych) 
Miejsca w biegach zostaną punktowane 1 msc 20 pkt, 2 msc 18 pkt, 3 msc 17 pkt, 4 msc 16 pkt itd. 
Również każdy uczestnik biegu i marszu, biegu dziecięcego na mecie dostanie medal pamiątkowy.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) kontakt do organizatora: Dorota Pawłowska 694326995  dmkf@interia.pl
b) organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną, słodki poczęstunek, herbatę po biegu, WC, depozyt 
c) Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
d) zawody zostaną rozegrane zgodnie z panującymi zasadami epidemiologicznymi w kraju 
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

mailto:dmkf@interia.pl
mailto:dmkf@interia.pl
mailto:dmkf@interia.pl
mailto:dmkf@interia.pl
mailto:dmkf@interia.pl

