REGULAMIN
XXIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO MEMORIAŁ WINANDA OSIŃSKIEGO
SZCZECINEK, 22 kwietnia 2012r.
1. Cel
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia
Rywalizacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Integracja społeczności sportowej
2. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku
tel. 94 37 210 91 (92)
dyrektor biegu Eugeniusz Szybisty tel. 602 629 825
3. Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta Szczecinek
Polski Komitet Olimpijski
4. Patronat medialny
TVP-3 Szczecin, Głos Koszaliński, Tygodnik Temat, Radio ESKA, Radio Koszalin,
TV Zachód, TV Gawex, Kurier Szczeciński
5. Termin i miejsce
22 kwietnia 2012r. godz. 1300 bieg główny 10 km – trasa atestowana
godz. 930 biegi młodzieżowe
stadion miejski ul. Piłsudskiego 3 w Szczecinku
6. Zgłoszenia
drogą elektroniczną do dnia 19.04.2012r. na adres www.memorialwinanda.sts-timing.pl
www.osir.szczecinek.pl , www.maratonypolskie.pl
7. Wpisowe
30 zł do dnia 19 kwietnia 2012r.,
50 zł od 20 kwietnia 2012r.
decyduje data nadania wpisowego.
Wpłat prosimy dokonywać na konto 48 8566 1042 0001 2566 2004 0101
lub w kasie OSiR od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 1400
Osoby, które wniosą opłatę po 19.04.2012r. przy rejestracji zobowiązane są do okazania dowodu
wpłaty lub potwierdzenia przelewu.
Zawodnikom, którzy zgłoszą się do dnia 19.04.2012r. (czwartek) i opłacą wpisowe organizator
zapewnia pełen pakiet startowy tj. koszulkę, bon na pieczonego prosiaka i wodę mineralną.
Pierwszych 300 zawodników na mecie otrzymuje medal.
8. Uczestnictwo
Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończą do dnia 22.04.2012r. 16 rok życia.
Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do udziału w biegu głównym lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie
muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę opiekuna.

9.

Nagrody
MĘŻCZYŹNI
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce
KOBIETY
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce

3 000 zł
2 000 zł
1 000 zł
500 zł
500 zł
400 zł
400 zł
300 zł
300 zł
300 zł
2 000 zł
1 500 zł
1 000 zł
500 zł
500 zł
400 zł
400 zł
300 zł
300 zł
300 zł

Nagrody w kategoriach wiekowych

Kobiety

nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych:
I miejsce
200 zł
II miejsce
150 zł
III miejsce
100 zł
Kategorie wiekowe:
16 – 29 lat
Mężczyźni
16 – 29 lat
30 – 39 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
50 – 59 lat
60 – 69 lat
60 – 69 lat
70 lat i starsze
70 lat i starsi

Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej , nie otrzymają nagród w
kategoriach wiekowych.
Nagroda dla najlepszych zawodników i zawodniczek z Powiatu Szczecineckiego
I miejsce 400,00 zł, II miejsce 300,00 zł, III miejsce 200,00 zł
Organizator ufundował dodatkową nagrodę za rekord trasy
mężczyźni 1.000,00 zł i kobiety – 500,00 zł
dla najlepszego żołnierza 500,00 zł i żołnierki 500,00 zł

10. Finansowanie
Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy
11. Różne
Numery startowe wydawane będą w sekretariacie zawodów OSiR ul. Piłsudskiego 3 w dniu zawodów
od godz. 800 do godz. 1200
Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
12. Postanowienia końcowe

Dane osobowe uczestników biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu
(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo zmian, które
zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

