
 Regulamin Biegu Zwiadowcy im mjr. Palucha 

2018. 

1.CEL IMPREZY 

1. Uczczenie pamięci mjr Mieczysława Palucha. 

2. Popularyzacja służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, oraz w innych 

instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. 

3. Poznawanie wybranych elementów szkolenia Wojsk Specjalnych. 

4. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz aktywności fizycznej. 

2. ORGANIZATOR. 

Boxing Trzemeszno ul Mieszka 1 10A 62-240 Trzemeszno 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY 

Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno  

4. TERMIN I MIEJSCE 

1.  Biegu odbędzie się w sobotę 22 września 2018r. o godz 10:00 na Stadionie 

Miejskim w Trzemesznie. Przewidywany czas zamknięcia zawodów godz 15:00 

Stadion Miejski w Trzemesznie.     (start i meta) 

2. Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie  i będzie 

otwarte od godzin 7:00- 9:45 w dniu zawodów 22 września 2018. 

5. TRASA 

1.Dystans biegu ok. 15 km.  Dystans oraz przebieg zostaną wyznaczone na kilka 

dni przed biegiem i mogą ulec zmianie w dniu zawodów. 

2. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 



3. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominiecie przeszkody 

skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

4. Zawodnicy, którzy podczas biegu skrócą trasę lub będą korzystali z pomocy 

osób trzecich zostaną zdyskwalifikowani. 

5. Przebieg trasy  

-przeszkody naturalne oraz sztuczne 

- jezioro 

-trzęsawiska 

-zarośla 

-rowy ( odcinki trasy prowadzące rowem należy pokonywać jego korytem. ) 

-pagórki  

-błoto 

-kamienie 

6. PUNKTY KONTROLNE I LIMIT CZASU 

1.Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty 

kontrolne, zabezpieczone przez sędziów technicznych.  

2. Sposób wykonania zadania na każdym punkcie oraz poprawność jego 

wykonania będzie oceniał sędzia techniczny znajdujący się na danym punkcie. 

3. Sędzia techniczny ma prawo przerwać bieg Zwadnikowi jeżeli stwierdzi 

skrajne zmęczenie zawodnika . Jego decyzja jest nieodwracalna. 

4. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie limit czasowy . 

 5. Na trasie zawodów nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i 

odświeżania.  

6. Nie zezwala się na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie 

podczas trwania zawodów. 



7. Każdy zawodnik otrzyma chip identyfikujący służący do elektronicznego 

pomiaru czasu. Każdy zawodnik musi mieć przytwierdzony chip do lewej lub 

prawej nogi. 

8. Zawodnik jest zobowiązany po zakończeniu biegu dokonać zwrotu chipu po 

przekroczeniu linii Mety.  

9. Zawodnicy którzy nie zdali chipu  zostaną zdyskwalifikowani. 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 

1.Prawo startu mają osoby które: 

-W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat 

-Będą posiadać ważny  dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

-Przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w 

biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!) 

-Własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń z udziałem w 

biegu i starcie na własną odpowiedzialność. 

- dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,  

- dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w dniu startu. 

-Limit uczestników określa się na 150 osób. 

2. Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo: 

-Bluzę z długim rękawem zapinaną na zamek lub guziki ( bluza wojskowa, 

Combat Shift, rashguard  ) 

-Spodnie (długie nogawki) np. bojówki, mundur polowy, itp. nie dopuszczalny 

jest udział w zawodach w spodniach biegowych obcisłych np. typu legginsy. 

- Buty  sznurowane za kostkę np. trekkingowe  lub  wojskowe.  

-okulary ochronne według uznania. 

 



3. Zawodnicy powinni charakteryzować  dużą odpornością fizyczną oraz 

psychiczną . Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognią oraz 

pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. 

4.Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty pieszej lub popjazdami. 

 5. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

6. Na terenie Biura Zawodów organizator zapewnia zadaszone miejsce do 

przebrania oraz punkt mycia po zakończeniu biegu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy 

uczestników biegu. 

8. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, 

nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz 

środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się 

zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów 

pod warunkiem wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik 

narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość 

niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie. 

8. KLASYFIKACJA  

1. Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz 

zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych. Zaliczenie 

punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika 

sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie kontrolnym. Brak 

obecności zawodnika na punkcie kontrolnym jest rozumiane jako pomylenie, 

skrócenie trasy i  jest podstawą dyskwalifikacji. 

2. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w innej kolejności 

niż ustalona przez organizatora. 

9. ZGŁOSZENIA 

1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zawodach „Bieg 

Zwiadowcy” powinny zgłosić swój udział do 07 września 2018 roku lub do 

momentu w którym są wolne miejsca poprzez wypełnienie formularza 



zgłoszeniowego na stronie Biegzwiadowcy.pl i przejście procedury 

rejestracyjnej. 

2. Wpłaty należy kierować na konto: 

Boxing Trzemeszno 

ul. Mieszka I 10A 

62-240 Trzemeszno 

Nr rachunku bankowego: 

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie  79 8185 0006 2004 0300 0376 0001 

 

 

3. Kwota wpisowego uzależniona jest od ilości wolnych miejsc. 

- do 50 osób cena pakietu 89 zł. 

- od 51  do 100 osób cena pakietu 99zł. 

- od 101 do 150 osób cena pakietu 119 zł. 

4. Kwota wpisowego pokrywa koszty: 

- numeru startowego 

- medalu lub dyplomu 

- koszulki  

- Ubezpieczenia NNW 

 - Opieki medycznej podczas trwania zawodów  

-  Cateringu dla uczestników po zakończeniu zawodów 

5. UWAGA: Organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią 

się na wyznaczonym miejscu w określonym czasie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w 

przypadku wypełnienia się limitu. 



10. WYNIKI I DEKORACJA 

1. Dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody (pokonali trasę w 

wyznaczonym czasie) będzie miała miejsce na mecie w dniu 22 września 2018 

roku po ich zakończeniu.  

2. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się przed Biurem Zawodów po 

podliczeniu wyników ok. godz. 15.00.  

3. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po zakończeniu zawodów zostaną 

opublikowane w Internecie na stronie Biegzwiadowcy.pl 

11. SKARGI I WNIOSKI 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie 

kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega 

zwrotowi. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie 

imprezy.  

3. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Zawodów. 

12. UWAGI 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. (lekarz 

oraz ratownicy medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).  

2. Organizator zapewnia miejsce do przebrania.  

3. Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy uczestników. 

 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, 



promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo 

telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, 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. 

13. Uczestników  obowiązuje niniejszy regulamin. 

 

 

 

 

Harmonogram przeprowadzenia zawodów Bieg Zwiadowcy 

odbywających się w dniu 22.09.2018. w Trzemesznie na Stadionie 

Miejskim. 

- Rejestracja zawodników 6:30- 9:15 

- Przygotowanie zawodników 9:15 -9:30 

- Omówienie trasy 9:30 – 9:45 

- Otwarcie zawodów i Start godz 10 :00 

- Zamknięcie zawodów oraz podanie wyników godz 15:00 

- Catering dla uczestników zawodów godz 15:20   

 

 


