
Regulamin III Biegu Mikołajkowego 

 
I. Organizator : KS START PUŁASKI WARKA 

 

II.Miejsce : Start/Meta - odcinek na 1 km " drogi na Tomczyn" , w tym samym punkcie gdzie 

rozgrywany był Bieg Nocny.   

 

III.Data 28.11.21 godzina 11:00 

 

IV. Biuro zawodów: rejestracja  od godziny 9:30 

 

V. Dystans 10 km , trasa leśna, dwie pętle, oznakowanie poziome i pionowe co 1 km 

 

VI. Start wspólny, bieg bez pomiaru czasu- decyduje kolejność na mecie 

 

VII.  Limit 150 osób- 120 z medalem z układanki, 30 medali z innym wzorem 

 

VIII. Zapisy elektroniczne : www.sportmaniacs.com lub w biurze zawodów w przypadku wolnych 

miejsc 

 

IX. Opłaty startowe : 50 zł do 26.11;   70.- w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc 

    zawodnicy KS Start Pułaski z opłaconą składką – 50% 

 

X. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet "postartowy", który odbiera za linią mety, a znajdzie się koszulka 

techniczna i okolicznościowe upominki. 

 

 

XI. Nagrody - nagradzane pucharami są kategorie Open Mężczyzn i Kobiet oraz kategorie wiekowe- 3 

pierwsze miejsca 

 

Zwycięzcy Biegu OPEN nie biorą udziału w rywalizacji Kategoria Wiekowa 

 

Kategorie wiekowe : 

K20/M20  ( 16-29 lat)  (1992-2005) 

K30/M30  (30-39 lat)   (1991-1982) 

K40/M40   (40-49 lat)  (1981-1972) 

K50/M50  (50-59 lat)   (1971-1962) 

K60+/M60+ (60 -99 lat) (1960-1922) 

 

Osoby niepełnoletnie (2004,2005) moga wystartować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów 

 

XII. Bieg Mikołajkowy jest ostatnią częścią cyklu Grand Prix 700-lecia -prawdopodobnie ze względów 

technicznych, dekoracja najlepszych zawodników za cały cykl,   odbędzie się w styczniu na zebraniu 

klubu lub na pierwszym wiosennym biegu 

 

XIII. Postanowienia dodatkowe 

-Bawimy się konwencją “przynieś upominek dla innego biegacza” 

http://www.sportmanacs.com/


 -Prosimy o zabranie drobnego upominku, który wrzucamy do skrzyni z prezentami , a odbieramy po 

minięciu mety 

-Mile widziane są atrybuty Mikołaja i Śnieżynek 

-Organizator zapewnia goracy posiłek i poczestunek za linią mety 

-Bieg posiada ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NW we własnym zakresie 

-Dostępny będzie namiot depozytowy 

 

Regulamin sporządził : 

Jacek Winiarczyk  tel.882 084 870 

 


