
R e g u l a m i n 

VIII Mieszkowski Bieg im. Generała Stanisława Taczaka pod 

Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie 

odzyskania Niepodległości 
 

1. CEL IMPREZY:  

 

Popularyzacja biegów ulicznych, 

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców w sposób rekreacyjny. 

 

2. ORGANIZATOR: 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół’ Mieszków, 

Urząd Miejski w Jarocinie, 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie. 

 

3. PATRONAT: 

 

Narodowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości  

Burmistrz Jarocina, 

Starosta Jarociński. 

 

4. WSPÓŁUDZIAŁ SZKÓŁ POWIATU JAROCIŃSKIEGO: 

 

Szkoła Podstawowa w Mieszkowie, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

 

5. TERMIN I MIEJSCE: 

 

28.10.2018 r. Mieszków  

 

6. TRASA: 

 

start – pomnik na Rynku przy I dowódcy zwycięskiego powstania wielkopolskiego - gen.   Stanisław Taczak, przemarsz 

na start - meta – W.O.K. w Mieszkowie 

uroczyste otwarcie imprezy i start  – godz. 12:00 – biegi uświetni masz św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. 

Św. Wawrzyńca w Mieszkowie  

 

Przebieg trasy ulicami:  

* Rynek * Dworcowa * Osiecka * Nowa * Dworcowa 

 

I Bieg główny: 

 * Mężczyźni - 7 okrążeń trasy = 10 km 

 * Kobiety – 4 okrążeń –6 km – możliwość zwiększenia trasy do 10 km – 7 okrążeń  

II Bieg dla szkół podstawowych kl. V-VI i gimnazjum I-III: 

 Chłopcy – 1000 m – 1 okrążenie 

 Dziewczęta – 900 m – do wyznaczonego miejsca 

III Bieg dla szkół Ponadgimnazjalnych: 

 Chłopcy – 3000 m – 2 okrążenia 

 Dziewczęta – 2000 m 1,5 okrążenia do wyznaczonego miejsca  

 

* 1 okrążenia = 1500 m  

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 



Bieg główny dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 16 rok życia, zrzeszonych i nie zrzeszonych  w organizacjach 

sportowych. Uczestnik, który nie mają ukończonego 18 roku życiu są zobowiązani do przedstawienia zgody rodziców 

na starcie biegu.  

Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność (ustawa biegowa), 

Uczestnicy Biegu Głównego zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń lekarskich jak również do 

uiszczenia opłaty startowej w wysokości 30 zł. w dniu biegu do godz. 11.00. 

 

 

8. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

 

szatnię, numer startowy, dyplom, posiłek po biegu.  

 

9. ZGŁOSZENIA: 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie od dnia 27.10.2018 r. do godz. 18.00 na stronie maratończyk.pl oraz        

w dniu biegu w godz. od 9:00 – 11:30 w sekretariacie biegu (W.O.K. Mieszków).  

 

10. ZASADY FINANSOWANIA: 

 

Koszty dojazdu startujący pokrywają we własnym zakresie. 

 

11. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

Mężczyźni      Kobiety 

I             16 – 19 lat     I 16 – 25 lat 

II 20 – 29 lat     II 26 – 39 lat 

III 30 – 39 lat     III powyżej 40 lat 

IV 40 – 49 lat 

V 50 – 59 lat 

VI powyżej 60 lat 

 

Kategorie wiekowe tworzy minimum 3 zawodników. 

 

12. NAGRODY w Biegu Głównym 

 

Mężczyźni   Kobiety 

I miejsce - nagroda    nagroda 

II miejsce - nagroda    nagroda 

III miejsce - nagroda    nagroda 

 

Zwycięscy Biegu Głównego, którzy zajmą miejsce od I do III otrzymają nagrodę + dyplom 

 

Nagrody w biegu dla szkół podstawowych i gimnazjum  

- za zajęcie od I do III miejsca dyplom + nagroda rzeczowa 

 

Nagrody w biegu dla szkół Ponadgimnazjalnych: 

- za zajęcie od I do III miejsca dyplom + nagroda rzeczowa 

 

Nagrody nie dublują się. Zwodnicy, którzy zajmą miejsce w Biegu Głównym od I do III nie otrzymują nagród 

rzeczowych, w przypadku zajęcia trzech pierwszych miejsc w swoich kategoriach wiekowych. Nagrody te 

otrzymują zawodnicy, którzy zajęli kolejne, najlepsze miejsca w danej kategorii wiekowej. 

Dla najmłodszych i najstarszych zawodników przewiduje się nagrody rzeczową, o których decyduje organizator.  

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal.  

 

13. UWAGI KOŃCOWE: 

Bieg zostanie rozegrany bez względu na pogodę, 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

 

  Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na 

wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić 



do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym 

oraz dyskwalifikację 

 

Tel. Kontaktowy: 889-668-379 

Prezes LZS „Sokół” Mieszków 

Józef Baumann 


