
 Regulamin  
 

Amatorski Miting Lekkoatletyczny 

 

 

CEL IMPREZY 

 

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2.Popularyzacja lekkiej atletyki. 

3.Promowanie zdrowego stylu życia wśród osób z różnych środowisk  i grup wiekowych.   

4.Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji. 

5.Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej. 

 

 

 ORGANIZATOR: 

Fundacja Wroactiv 

Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

30.05.2015 

Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Brzegu, ul. Sportowa 1  

Harmonogram ramowy:  

14:30 Bieg Maluchów – rocznik 2012 – 60m 

14:45 Bieg Maluchów – rocznik 2011 – 100m 

15:.00 Bieg Maluchów – rocznik 2010 – 100m 

15:15 Bieg Maluchów – rocznik 2009 – 150m 

15:30 Bieg Maluchów – rocznik 2008 – 200m 

15:45 Bieg na 2 km – seria 1 

16:45 Bieg na 1 km – sera 1 

17:15 Bieg na 400 m – seria 1 

17:45 Sztafeta szwedzka – seria 1 

18:00 Dekoracja zawodników 

 

 

 



Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie opublikowany na stronie 

www.kotwicabrzeg.pl  oraz www.wroactiv.pl w dniu 29.05.2015 oraz umieszczony w biurze 

zawodów  w dn. 30.05.2015. 

Zgłoszenia i zapisy do biegów dziecięcych rozpoczną się o godz. 11:00 w Biurze Zawodów na 

Stadionie Miejskim w Brzegu zakończenie o godz. 14:00. Start dla dzieci jest bezpłatny.  
 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY (biegi pozostałe): 

 elektroniczne do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 

www.wroactiv.pl , www.kotwicabrzeg.pl do dnia 27 maja  2015 oraz  osobiście w godzinach pracy 

biura zawodów.  

Uczestnicy biegu uiszczają opłatę na konto: Fundacja WROACTIV 

97 2490 0005 0000 4530 1549 0594 

(wg wzoru: nazwisko, imię, dystans). 

- 15 zł za udział w jednej konkurencji, dodatkowo 5 zł za każdą następną,  

- 40 zł – za całą sztafetę (w opisie przelewu prosimy o podanie 4 nazwisk)   

- 30 zł - w biurze zawodów za udział w jednej konkurencji, dodatkowo 5 zł za każdą następną  

- 60 zł – w biurze zawodów (sztafeta)  

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej na 

koncie organizatora. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przeniesienia jej na inną osobę. 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich 

zgłoszonych osób. 
Zgłoszenia SZTAFET – Każdy uczestnik sztafety zgłasza się elektronicznie  sam wpisując w polu 

drużyna jednobrzmiącą dla sztafety nazwą drużyny. Opłatę dokonujemy za całą sztafetę.  .  

 

KLASYFIKACJA: 

 w kategoriach wiekowych 

 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-16 16-35 lat K-16 16-35 lat 

M-35 powyżej 35 lat K-35 powyżej 35lat 

    

NAGDODY 

 

- pamiątkowe trofea i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych 

 

UCZESTNICTWO:  

1. Zawody odbywają się na 3 dystansach: 400 m, 1000 m, 2000 m oraz,  sztafeta szwedzka 

(100, 200, 300, 400m) -  w skład sztafety musi wchodzić co najmniej 1 kobieta.  

2. Uczestnik  może wystartować na  dowolnych dystansach  oraz w sztafecie.  

3.  W zawodach  mogą wystartować zawodnicy,  którzy do dnia startu ukończą 16 lat. 

Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie (załącznik 

nr 1) 

 

 

 

 

http://www.kotwicabrzeg.pl/
http://www.wroactiv.pl/


 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

 

 Biuro zawodów znajduję się przy ul. Sportowej 1 na Stadionie Miejskim w Brzegu 

 Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt . 

 Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godz. 11:00-14:00.  Zawodnik 

podczas weryfikacji zobowiązany jest do posiadania dokumentu ze zdjęciem. 

 Uczestnik ma prawo otrzymania faktury, fakt taki należy  zgłosić Organizatorowi 

przed zawodami 

 Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu na 

klatce piersiowej. 

 Uczestnik przyjeżdża na własny koszt 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie 

 Organizator zapewnia opieką medyczną podczas imprezy.  

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki 

 Zawody odbędą się bez wzglądu na pogodę 

 

 

 

 


