REGULAMIN
III Biegu Żołnierzy Wyklętych
pamięci Zdzisława Badochy p. „Żelazny”
1. Organizator
• LKS „Ziemia Kociewska” w Skórczu
• Gmina Miejska Skórcz
• Gmina Skórcz
• AGENT UBEZPIECZENIOWY " JOT-EM" Jerzy Mykowski
tel. 697087978, 609087978
2. Patronat i sponsorzy
• Starosta Starogardzki
• Poseł Jan Kilian
• Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku
• PZU SA
• Radio Gdańsk
• Gazeta Polska
• Gazeta Kociewska
3. Cel imprezy
• popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych
• uczczenie pamięci działań antykomunistycznych w latach 1945-1963
• promowanie biegania i zdrowego trybu życia
• promocja Gminy Miejskiej Skórcz, Gminy Skórcz i Powiatu Starogardzkiego,
regionu Kociewia
4. Termin i miejsce
03.03.2019 r., Skórcz o godz. 13.30.
Start przy pomniku św. Rocha vis a vis Urzędu Miasta Skórcz
5. III Biegu Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy p. „Żelazny”
wchodzi w cykl II Biegowego Grand Prix Kociewia 2019
6. Trasa i dystans
dystans: 8km
opis trasy:
pomnik św. Rocha – ul. 3 maja – ul. Hallera – ul. Kociewska – Ryzowie – Mieliczki
– dukt leśny nad jeziorem Cebulowe – dukt leśny do ul. Ogrodowej – ul. Osiecka
7. Biuro Zawodów
Adres Biura Zawodów: Remiza OSP w Skórczu, ul. Hallera 16
Odbiór pakietu startowego w sali Remizy OSP w godz. 10.30-12.30. Pozostawienie
i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
8. Klasyfikacja

Klasyfikacja odbędzie się w następujących kategoriach:
• generalna mężczyzn i kobiet
• wiekowe kobiet i mężczyzn:
– do lat 18,
– 19 – 29,
– 30 – 39,
– 40 – 49,
– 50 – 59,
– 60 – 69,
– powyżej 70.
9. Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl
Opłaty należy dokonać do:
• I termin do 10 lutego w wysokości 30zł
• II termin do 28 lutego w wysokości 40zł
• W dniu zawodów opłata wynosi 50zł i można jej dokonać w Biurze Zawodów.
10. Nagrody
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe i puchary dla zawodników z miejsc I-III w poszczególnych
kategoriach. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z pamiątkową koszulką,
numerem startowym i gadżetami. Po zakończeniu biegu każdy zawodnik otrzyma
pamiątkowy medal. Po dekoracjach odbędzie się losowanie nagród.
11. Uwagi końcowe
• Bieg zostanie poprzedzony uroczystościami patriotycznymi o godz. 12.15
przy tablicy memoratywnej na budynku Posterunku Policji w Skórczu.
• Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
biegu i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych
i fotograficznych z biegu
• Bieg rozegrany zostanie bez względu na warunki atmosferyczne
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich lub podpisanie oświadczenia
o stanie zdrowia
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Dyrektor Biegu
Jerzy Mykowski

