
R E G U L A M I N 
III PNIEWSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO WOKÓŁ 3 JEZIOR 

30 wrzesień 2017 r. 
godz. 11.00 

Świetlica Wiejska w Pniewach 
 

NAZWA BIEGU 
III Pniewski Bieg Przełajowy wokół 3 Jezior  
 
CEL  
Popularyzacja sportu i turystyki, 
Umożliwienie sportowego współzawodnictwa dla wszystkich, 
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
 
TERMIN I MIEJSCE 

30.09.2017 r. - PNIEWY - Świetlica Wiejska 4A; - START godz. 11.00 
 
ORGANIZATOR 

1. Sołectwo Pniewy, 
2. KS „Sokół” Gąsawa,  
3. Urząd Gminy w Gąsawie, 
4. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „WIERZBA”, 
5. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Uczestnikiem biegu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia posiadająca zgodę rodziców lub 
prawnych opiekunów. 
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze organizacyjnym w dniu 
zawodów (w godz. od 9.00 – 10.45). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód lub legitymację 
szkolną do kontroli daty urodzenia. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych 
opiekunów do udziału w biegu.  
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: 
- złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, 
- opłata wpisowego w kwocie 10 zł do dnia 25.09.2017 r.  
Na rachunek: 68 8181 0000 0010 4883 2000 0001Bank Spółdzielczy "Pałuki" Żnin 
Nazwa i adres: Klub Sportowy Sokół Gąsawa ul. Jeziorna 11/4 88-410 
Tytułem: „wpisowe bieg w Pniewach”,  
UWAGA: w dniu zawodów wpisowe wynosi 20 zł, 
– uczestnicy Biegu Rodzinnego są zwolnieni z opłaty !!  
 
DYSTANSE 

Bieg przełajowy, terenowy z naturalnymi przeszkodami: 
Bieg Główny – około 10 km, 
Bieg – około 5 km,  
Nordic Walking – około 5 km, 
Bieg Rodzinny – około 1,5 km. 
 
ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.09.2017 roku pod numerem telefonu: 
52 30 36 226 w godz. 8.00 - 15.00, 
788 633 762 po godz. 15.00. 
Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.45.     

    



POMIAR CZASU: 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych ze zwrotnym numerem startowym. Za 
pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl 

 Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez 

numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. 

 Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru 

czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu. 

 Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem 

odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. 

KLASYFIKACJE 

Zwycięzcą Biegu Przełajowego zostanie pierwszy zawodnik, który pokona wyznaczony dystans, w kategorii 
kobiet i mężczyzn. 
W Biegu Rodzinnym warunkiem uczestnictwa jego ukończenia będzie pokonanie trasy i dotarcie na metę 
przez minimum dwóch zawodników z tej samej rodziny.    
 
NAGRODY 

W „III Pniewskim Biegu Przełajowym wokół 3 Jezior”, w kategorii kobiet i mężczyzn, zostaną wręczone 
puchary od miejsca I do miejsca III. 
 W Biegu Rodzinnym zostaną wręczone puchary drużynom za zajęcie I, II i III miejsca oraz medale 
pamiątkowe dla wszystkich uczestników.   
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy po skończonym biegu zapewniają regeneracyjny posiłek + wodę na trasie biegu i mecie. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na bieg i w czasie powrotu. 
3. Trasa będzie oznakowana co kilometr, zabezpieczona przez porządkowych. 
4. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej.   
5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów) 
6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy 
uczestnika. 
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 t.j.). 
9. Organizator zapewnia punkt medyczny przy mecie. 
10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 
przestrzegania. 
11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny biegu, jego decyzje są ostateczne  
i niepodważalne.  
12. Wszelkie informacje o biegu udzielane są pod numerem telefonu:  52 30 36 226 lub 788 633 762. 

 

 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/

