Klub Sportowy
KS ZIELONO-CZARNI
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 12 /103
e-mail: klubsportowykszielonoczarni@gmail.com
www:
kszielonoczarni.futbolowo.pl

REGULAMIN

I BIEGU PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
I.

CEL.
 Uczczenie Pamięci poległych żołnierzy sierż. Marcin PASTUSIAKA i kpr. Grzegorza
BUKOWSKIEGO;
 Wyłonienie Mistrza Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim w crossie;
 Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni służb mundurowych w crossie;
 Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród służb mundurowych;
 Promowanie Żandarmerii Wojskowej;
 Integracja środowisk służb mundurowych;
 Popularyzacja biegów masowych.
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II.

ORGANIZATOR.
Klub Sportowy „ KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim.

III.

WSPÓŁORGANIZATOR.
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

IV.

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki.
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

V.

PATRONAT HONOROWY.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

VI.

PATRONAT MEDIALNY.
Polska Zbrojna. Nowy Dzwon.

VII.

PRZYGOTOWANIE TRASY I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE BIEGU.
Klub Sportowy „ KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim.

VIII.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
Start: 14 września 2013 r. godz. 10.30.
Miejsce: parking przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim, ul Gen. K. Sosnkowskiego 43.

IX.

UCZESTNICTWO.
W biegu mogą brać udział żołnierze, funkcjonariusze lub pracownicy cywilni służb
mundurowych, po okazaniu dokumentu tożsamości stwierdzającego przynależność do
formacji mundurowych i nie posiadający przeciwwskazań do biegów długodystansowych.
Zawodnicy stratują w kategorii Open (bez podziału na grupy wiekowe), w umundurowaniu
polowym lub ćwiczebnym (bluza munduru długi rękaw, spodnie zakrywające kostkę, buty
krój wojskowy).
Osoby ze środowiska cywilnego mogą wziąć udział w biegu Pamięci pod warunkiem
spełnienia wymogów dla służb mundurowych.
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X.

ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia należy dokonywać do 1 września 2013r. przez formularz na stronie
www.czasnachip.pl/zapisy.php. Organizator zastrzega prawo wcześniejszego zamknięcia
listy startowej w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Fakt ten zostanie podany do
wiadomości za pośrednictwem strony rejestracyjnej.

XI.

OPŁATY.
Wysokość opłaty za udział w biegu wynosi:
 Żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej – 35 złotych;
 Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy innych formacji mundurowych – 40 złotych;
 Pozostali uczestnicy – 50 złotych;
Wpisowe należy wpłacać na poniższy numer konta:
BANK BGŻ
17 2030 0045 1110 0000 0262 4910
Klub Sportowy KS ZIELONO-CZARNI,
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 12/103,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tytułem : stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj formacji

XII.

PAKIET STARTOWY
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą: napój izotoniczny oraz
baton. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.

XIII.

KLASYFIKACJE.
Podczas biegu będą prowadzone następujące kategorie:
 Mistrz OSŻW w Mińsku Mazowieckim w crossie;
 Mistrz służb mundurowych w crossie (OPEN);
 Mistrzyni służb mundurowych w crossie (OPEN);
 Najszybszy wśród środowiska cywilnego;
 Najszybsza wśród środowiska cywilnego.

XIV.

NAGRODY.
Za zajęcie miejsc I, II, III w każdej kategorii zawodnicy otrzymają puchar, dyplom i upominki
niespodzianki.

XV.

TRASA.
Trasa biegu będzie przebiegać po terenie nierównym, pagórkowatym i piaszczystym. Trasa
nie posiada atestu. Długość trasy - 10 km. Czas na pokonanie trasy - 120 minut; po upływie
tego limitu zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani.
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XVI.

WYNIKI.
Wyniki biegu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu zawodów oraz zamieszczone
na stronie organizatora.

XVII.

UWAGI KOŃCOWE.
Uczestnicy w momencie odebrania pakietu startowego akceptują regulamin biegu oraz
zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie
ubezpiecza zawodników od NNW.
Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów odpowiadają uczestnicy.
Za

rzeczy

wartościowe

pozostawione

przez

uczestnika

organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator ma
prawo zdyskwalifikować uczestnika.
Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i zrywanie taśm oznaczających trasę biegu.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
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