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I. Cel imprezy:  
 
 
 popularyzacja sportu powszechnego, w tym biegów masowych, jako zdrowego 

stylu życia,   
 propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku 

rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,  

 promocja regionu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej  
 

II. Termin i miejsce:  
 
 start – 25.05.2013 r. (sobota) godz.11ºº  - Polana Kielarska 
 meta -  Polana Kielarska  
 

III. Warunki uczestnictwa:  

 
   w biegu mogą uczestniczyć osoby, które złożą podpis potwierdzający zdolność do 

udziału w biegu,  

  podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości.  
 

IV.   Trasa biegu: 
 
 trasa ok. 5 km. leśnymi drogami przez urocze zakątki lasów Nadleśnictwa 

Olsztyn w kategorii otwartej 

 dla dzieci krótsze trasy odpowiednio do kategorii wiekowej 
 

V.   Zgłoszenia :  



 

 osoby zainteresowane wzięciem udziału w biegu zapisują się w BIURZE 

ZAWODÓW w dniu zawodów. Zapisy trwają w godzinach: 9:30 - 10:50 

 
VI. Wydawanie numerów startowych  
 
 w dniu zawodów 25.05.2013 r. w biurze zawodów bezpośrednio po zapisaniu 

się na listę zawodników, 
 
 przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu 

o Puchar Nadleśniczego 
 

VII. Klasyfikacje: 
 
 kategoria kl. I-II SP dziewczęta 
 kategoria kl. I-II SP chłopcy 
 kategoria kl. III-IV SP chłopcy 
 kategoria kl. III-IV SP dziewczęta 
 kategoria kl. V-VI SP chłopcy 
 kategoria kl. V-VI SP dziewczęta 
 bieg rodzinny (np. dziecko z rodzicem) 
 kategoria otwarta – dla dorosłych i wszystkich chętnych 

 

VIII. Nagrody: 
 

 klasyfikacja biegów uczniów SP, miejsce I-III puchary, pozostali zawodnicy 

pamiątki okolicznościowe,  
 puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn dla zwycięzcy w kategorii otwartej   
 wręczenie nagród odbędzie się na polanie przy stoisku Nadleśnictwa Olsztyn, 

bezpośrednio po biegach w poszczególnych kategoriach 
 

IX. Pozostałe informacje: 
 
 podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,  
 bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,  
 uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i 

bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Organizatora,   
 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach 

reklamowych i zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,    
 organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy 

podczas trwania zawodów,   
 interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.  
 

 


