
 

R E G U L A M I N  

II MAJOWEGO BIEGU NA "WISZNICKĄ MILĘ" 

 
1.Cel zawodów 

 promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację biegania . 

2.Organizator  

 Klub sportowy Tytan Wisznice  
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im .J.I. Kraszewskiego w Wisznicach  
 Patronat honorowy - Wójt Gminy Wisznice  

3.Termin i miejsce zawodów 

 Biegi odbędą się dnia 21.05.2017r .Rozpoczęcie imprezy w parku w centrum Wisznic o 
godzinie 12.00 .  

 Program minutowy 
 
12.00- ceremonia otwarcia zawodów. 
12.15- Bieg dziewcząt – szkoły podstawowe –klasy IV i mł. rocznik 2006 i mł. (ok. 300m). 
12.25- Bieg chłopców – szkoły podstawowe –klasy IV i mł.  rocznik 2006 i mł. (ok. 400m). 
12.30- Dekoracja dziewcząt i chłopców w kat IV i mł. 
12.45 -Bieg dziewcząt – szkoły podstawowe –klasy V-VI rocznik 2005-2004 (ok. 600m). 
12.55- Bieg chłopców – szkoły podstawowe – klasy V-VI rocznik 2005-2004 (ok. 800m). 
13.00  Dekoracja dziewcząt i chłopców w kat V-VI . 
13.15- Bieg na Wisznicką Milę  –kat .open  K, M ( 1609m) 
13.40- Bieg główny - kat. Open K,M (10km)  
Po zakończeniu biegu głównego- Ceremonia zakończenia- Dekoracja w biegach na 
„Wisznicką Milę „ i w biegu głównego . Losowanie nagród niespodzianek 
 
 
Uwaga: 
Program minutowy biegów jest orientacyjny.  
Starty będą rozpoczynały się z zachowaniem płynności. 

4.Uczestnictwo 

 W biegach mogą wziąć udział wszystkie osoby ,które nie posiadają przeciwwskazań 
lekarskich i dokonały zgłoszenia zgodnie z regulaminem . Zgłoszenie do udziału w biegach 
jest jednoznaczne z posiadaniem przez uczestnika aktualnych badań lekarskich ,czego 
potwierdzeniem jest podpis na zgłoszeniu  

 Każdy uczestnik musi posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia oraz 
miejscowością zamieszkania , którą należy przekazać na mecie biegu   

5.Zgłoszenia 

 Zgłoszenia  - załącznik nr 1 należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły podstawowej w 
Wisznicach do dnia 10 maja 2017 r. lub przesłać na adres email szkoły podstawowej w 
Wisznicach - spwisznice@wp.pl. W szczególnych przypadkach zgłoszenie można dostarczyć 
w dniu zawodów po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym  udziału pod numerem      



 

606 311 302 .  Uwaga -w przypadku osób niepełnoletnich należy również wypełnić 
zgodę rodzica     

 
 
6.Sponsorzy : 

 Wójt Gminy Wisznice   

 Piotrans Piotr Frończuk 

 Pawtrans Paweł Frończuk 

 Restauracja ,, Bosman" Wiesława Niczyporuk 

 Agro-Handel Mariusz Jakubiuk  

7.Sposób wyłonienia zwycięzców 

 Biegi będą przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej, z uwzględnieniem płci i roczników 
startujących. 
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach 
biegowych. 

8.Trasa biegów : 

 Biegi z udziałem uczniów szkół podstawowych – bieg uliczny 100% droga asfaltowa 

  Bieg na Wisznicką Milę  –kat .open  K, M ( 1609m)  50% droga polna , 50% droga 
asfaltowa. Przybliżona trasa biegu  poniżej 

 
 Bieg główny - kat. Open K,M (10km) 90% droga polna , 10% droga asfaltowa. 

Przybliżona trasa biegu poniżej  

 

 



 

9.Nagrody 

 zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach  otrzymają 
pamiątkowe statuetki  

 wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą się zgodnie z zasadami ujętymi w pkt 5. otrzymają 
pamiątkowe medale. 

 Wśród wszystkich uczestników , którzy pozostaną do ceremonii zakończenia zawodów , 
rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody niespodzianki. 

10.Sprawy różne 

 Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione. 
Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne przedmioty swoich podopiecznych 

 Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną. 
 Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia przełajów rozstrzyga 

kierownictwo zawodów  
 w uzasadnionym przypadku - w celu usprawnienia przebiegu zawodów - zastrzega się 

możliwość zmian w programie minutowym. 
 W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu 

uczestników termin biegów może zostać przełożony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

Zgłoszenie udziału w II MAJOWYM BIEGU NA "WISZNICKĄ MILĘ" – Wisznice 21.05.2017r 

  

  

Imię i nazwisko  ...................................................... 

 

 Rok urodzenia  ....................................................... 

 

Tel .kontaktowy  ..................................................... 

 

Miejsce zamieszkania ……………………………………… 

 

Kategoria *: 

-2006 i mł.    

-2005-2004 

-Bieg na „Wisznicką Milę”  

-Bieg Open -10 km 

* zaznacz właściwą  

 

płeć     K        M 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji 
turnieju. 

  

............................................... 

CZYTELNY PODPIS * 

*Zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść 

  

 
1.    ZGODA RODZICÓW 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię) 

jest zdolne do udziału w biegach organizowanych w Wisznicach  w dniu 21.05.2017r , nie 
posiada przeciwwskazań zdrowotnych co potwierdzają badania lekarskie. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji turnieju. 

…………………………………………….. 

podpis rodzica / opiekuna * 

*Zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program minutowy 
 
12.00- ceremonia otwarcia zawodów. 
12.15- Bieg dziewcząt – szkoły podstawowe –klasy IV i mł. rocznik 2006 i mł. (ok. 300m). 
12.25- Bieg chłopców – szkoły podstawowe –klasy IV i mł.  rocznik 2006 i mł. (ok. 400m). 
12.30- Dekoracja dziewcząt i chłopców w kat IV i mł. 
12.45 -Bieg dziewcząt – szkoły podstawowe –klasy V-VI rocznik 2005-2004 (ok. 600m). 
12.55- Bieg chłopców – szkoły podstawowe – klasy V-VI rocznik 2005-2004 (ok. 800m). 
13.00  Dekoracja dziewcząt i chłopców w kat V-VI . 
13.15- Bieg na Wisznicką Milę  –kat .open  K, M ( 1609m) 

13.40- Bieg główny - kat. Open K,M (10km)  

Po zakończeniu biegu głównego- Ceremonia zakończenia- Dekoracja w biegach na „Wisznicką 

Milę „ i  biegu głównego  

 

S p o n s o r z y :  Patronat honorowy – Wójt Gminy Wisznice 

 

 


