
IV BIEG PO ULICACH NASIELSKA  

"BIEGNIEMY ZE ŚWIĘTYM" 
Z OKAZJI III ROCZNICY 

 KANONIZACJI I XII ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II 

 

Już 6 maja 2017 r. odbędzie się IV Bieg Uliczny "BIEGNIEMY ZE ŚWIĘTYM" 

Start biegu głównego nastąpi o godz.15:00  

Miejsce: Stadion Miejski w Nasielsku ul. Sportowa 28 

 

DYSTANS: 

 10 km nawierzchnia asfaltowa-szutrowa 
 6 km nordicwalking 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 
Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę: 

http://projektigrzyska.pl/zapisy/97-iv-bieg-po-ulicach-nasielska-biegniemy-ze-swietym-z-
okazji-iii-rocznicy-kanonizacji-i-xii-rocznicy-smierci-jana-pawla-ii/ 

lub 

w dniu imprezy w godzinach 12:30-14:30 w biurze zawodów zlokalizowanym na stadionie 
miejskim w Nasielsku, ul. Sportowa 28  

OPŁATA STARTOWA DO BIEGU GŁÓWNEGO TO JEDYNE 10 ZŁ  (dla mieszkańców 
Gminy Nasielsk) i 20 zł (dla osób spoza gminy) 

 

Przed biegiem głównym o  godz. 13 wystartują biegi dla najmłodszych oraz rodzin z dziećmi na bieżni 
stadionu  w następujących kategoriach: 
-bieg rodzic z dzieckiem (1-6 lat) 
-dzieci urodzone w latach 2010 - 2008  
- dzieci urodzone w latach 2007 - 2005 
- dzieci urodzone w latach 2004 - 2002 

Więcej informacji, regulamin biegu oraz trasa biegu na stronie www.projektigrzyska.pl 



 

REGULAMIN IV BIEGU "BIEGNIEMY ZE ŚWIĘTYM" 

 

CEL  IMPREZY 

Popularyzacja biegów masowych. 

Upamiętnienie III rocznicy Kanonizacji oraz XII Rocznicy śmierci Jana Pawła II. 

  

  ORGANIZATOR 

MKS Victoria Nasielsk 

 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunki uczestnictwa, opłata: 

1. W biegu OPEN mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 06.05.2017 r. ukończą 16 lat, 
dokonają rejestracji i opłacą wpisowe. 

2. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w biegu na 
własną odpowiedzialność. 

3. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.  Własnoręczne 
podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, 
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie 
wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i 
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 
5. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków 

regulaminu biegu. 
6. Każdy zawodnik startujący w Biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez 

okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym. 
7. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić 

na innego zawodnika. 

 

 

 



 

Zgłoszenie:  

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą za pomocą formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie internetowej: http://projektigrzyska.pl/zapisy/97-iv-bieg-po-
ulicach-nasielska-biegniemy-ze-swietym-z-okazji-iii-rocznicy-kanonizacji-i-xii-rocznicy-
smierci-jana-pawla-ii/ lub w dniu imprezy w godzinach 12:30-14:30 w biurze zawodów 
zlokalizowanym na stadionie miejskim w Nasielsku, ul. Sportowa 28  

 

 

 KATEGORIE  KLASYFIKACYJNE 

Kobiety-mężczyźni  

1. Kategoria OPEN (kobiety/mężczyźni) - pierwsze trzy miejsca 
  
2.Najmłodsza/y zawodnik                      

3.Najstarsza/y zawodnik                    

4. Najlepsza/y Nasielszczak (dotyczy mieszkańców z Gminy Nasielsk)  

5.  Najlepszy zawodnik +20 (kobieta/mężczyzna) 

6. Najlepszy zawodnik +30 (kobieta/mężczyzna) 

7. Najlepszy zawodnik +40 (kobieta/mężczyzna) 

8. Nordicwalking (kobiety/mężczyźni) - pierwsze trzy miejsca 
 

 

NAGRODY 

Pierwszych zgłoszonych 150 zawodników zgodnie z regulaminem otrzymają 
okolicznościowe medale oraz koszulki. 

Za trzy pierwsze miejsca w przewidzianej kategorii zawodnicy otrzymają:  
- medal 
- puchar bądź statuetka 
- atrakcyjne nagrody rzeczowe  

  



 

 

TERMIN I MIEJSCE 

Termin: 6 maja 2017 r. (sobota) 

Start:     godz. 15.00 Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Sportowa 28 

Meta:     Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Sportowa 28 

Biuro zawodów: Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Sportowa 28, budynek klubowy  

  

DYSTANS 

10  km – nawierzchnia utwardzona (asfalt, utwardzona nawierzchnia - szutrowa ). 

  

BIURO ZAWODÓW 

Otwarte w dniu biegu tj. 6 maja 2017 r. w godz.12.30 – 14.30 (dla uczestników biegu 
głównego); 11.00 – 12.45 (dla biegów dziecięcych)  w budynku klubowym na stadionie 
miejskim w Nasielsku, ul. Sportowa 28 

Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 06.05.2017 r. o godz. 14.30. 

  

W zgłoszeniu prosimy podać: 

- imię i nazwisko, 

- datę urodzenia (dd.mm.rrrr), 

- adres zamieszkania, 

  

 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone za pomocą 
systemu chipowego. Tym samym podczas zapisów każdy zawodnik otrzyma numer startowy z 



kodem kreskowym. Posiadanie numeru startowego jest bezwzględnym warunkiem udziału 
w biegu. Nie dopuszcza się korzystania z własnych numerów startowych. Chipy po 
ukończeniu biegu należy zwrócić 

2. Pomiar czasu prowadzony będzie przez Komisję Sędziowską. 
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. 
4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie. 
5. Organizator nie prowadzi depozytu. 
6. W zależności od przychylności sponsorów zawodnicy otrzymają picie i drobny posiłek. 
7. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych. 

  

INFORMACJA O BIEGU 

MKS VICTORIA Nasielsk, Mazewo Włościańskie, 05-190 Nasielsk 
tel. 788 168 469 Paweł Wroński Prezes Victorii Nasielsk  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Poprzez zgłoszenie się do udziału w zawodach, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na 

łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku 
uczestnika oraz imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz klubu zawodnika. 

3. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy i Komisja 
Sędziowska. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

Znajdź powód – włóż  buty i ruszaj z Nami ! 

  

Organizatorzy 

 MKS Victoria Nasielsk   

 

 

 

 

 


