
 

 

                                                Regulamin                                                                                                                                                       

 „ IV Biegu Przełajowego będącego Memoriałem  Kolegi Tomasza 

Mielko”  

Służb Mundurowych oraz sympatyków                                                       

 WOSIR Drzonków 1 października  2016 roku 

 

 

 

I. CEL ZAWODÓW  

 

Celem zawodów jest:  

1. Uczczenie pamięci kolegi Tomasza Mielko 

2. Integracja środowiska służb mundurowych oraz sympatyków 

służb mundurowych 

3. Podnoszenie sprawności fizycznej.  

 

II. ORGANIZATOR  

 

Organizatorem biegu jest: 

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu 

 

Patronat Honorowy Minister Sprawiedliwości  

Rzeczpospolitej Polskiej  

Zbigniew Ziobro 

 

Współorganizator Zarząd Główny NSZZF i PW  



oraz   

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu 

 

 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA  

 

1. Bieg odbędzie się 1 października  2016 r. o godz. 12:00 i 12:15 

 

2. Start wspólny i meta na terenie WOSIR w Drzonkowie.  

Start 12:00 kategoria 5 km i 12:15 kategoria 10 km  

 

3. Kategoria Open i Służby Mundurowe Trasa nr 1 : ok. 5 km drogą 

asfaltową, pozostała część drogami gruntowymi i ścieżkami 

leśnymi po przylegających terenach leśnych.  Start 12:00 

 

4. Kategoria Open i Służby Mundurowe Trasa nr 2 : ok. 10 km 

drogą asfaltową, pozostała część drogami gruntowymi i 

ścieżkami leśnymi po przylegających terenach leśnych. Start 

12:15 

 

5. Dystans biegu dla kobiet i mężczyzn: 

 Trasa nr 1. ok. 5 km.  

 Trasa nr 2. ok. 10 km.  

 

 

 

IV. UCZESTNICTWO  

 

1. Uczestnikami biegu mogą być funkcjonariusze, emeryci i 

pracownicy cywilni służb mundurowych, osoby cywilne 

wyrażające chęć udziału w biegu, dopuszczalne są starty 

osób od 16 lat warunek: wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda ta musi być podpisana 



przez rodzica/ w biurze zawodów. Wzór oświadczenia będzie 

dostępny w biurze zawodów. 

2. Uczestnicy otrzymają numery startowe oraz chipy. 

3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność. 

4. Uczestnik zawodów we własnym zakresie dokonuje 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

5. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

6. Uczestnik wyraża zgodę, że nie będzie wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania zawodów. 

 

 

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną 

rozlosowane nagrody wartościowe o łącznej kwocie 4 tyś. zł 

 

 

V. KLASYFIKACJE 

 

            Zawody rozgrywane są w następujących klasyfikacji: 

 

− Bieg wspólny dla kobiet i mężczyzn trasa około 5 km z podziałem 

na Klasyfikację  Open mężczyzn i kobiet oraz dodatkową 

Klasyfikację mężczyzn i kobiet służb mundurowych.   

 

VI. NAGRODY  

 

Klasyfikacja Open 5 km  

 

Kobiety  

 

1. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet  

2. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet 

3. Statuetki pamiątkowe od miejsc IV do X – klasyfikacja kobiet  



4. Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników  

5. Medal pamiątkowy  

 

Mężczyźni  

 

1. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

2. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

3. Statuetki pamiątkowe od miejsc IV do X – klasyfikacja 

mężczyzn 

4. Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników  

5. Medal pamiątkowy  

 

Klasyfikacja Służby Mundurowe  

 

Kobiety  

 

1. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet  

2. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet 

 

Mężczyźni 

 

1. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

2. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

 

Liczba osób ograniczona max 100 osób, decyduje termin 

zgłoszenia.  

 

− Bieg wspólny dla kobiet i mężczyzn trasa około 10 km z podziałem 

na Klasyfikację  Open mężczyzn i kobiet oraz dodatkową 

Klasyfikację mężczyzn i kobiet służb mundurowych.   

 

Klasyfikacja Open 10 km  

 

Kobiety  

 



6. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet  

7. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet 

8. Statuetki pamiątkowe od miejsc IV do X – klasyfikacja kobiet  

9. Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników  

 10. Medal pamiątkowy  

 

Mężczyźni  

 

6. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

7. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

8. Statuetki pamiątkowe od miejsc IV do X – klasyfikacja 

mężczyzn 

9. Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników  

10. Medal pamiątkowy  

 

 

Klasyfikacja Służby Mundurowe  

 

Kobiety  

 

3. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet  

4. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja kobiet 

 

Mężczyźni 

 

3. Puchary od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

4. Medale od I do III miejsca – klasyfikacja mężczyzn  

 

Liczba osób ograniczona max 100 osób, decyduje termin 

zgłoszenia.  

 

 

VII. ZGŁOSZENIA  

 



1. Każdy uczestnik chcąc zostać zarejestrowany na liście 

startowej musi dokonać indywidualnego zgłoszenia, formularz 

dostępny pod adresem : 

 

http://super-sport.com.pl/zapisy/869-iv-bieg-przelajowy-

memorial-kolegi-tomasza-mielko.html 

 

 

2. Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 40 zł w 

dniu zawodów 50 zł od zawodnika, wpłaty należy 

dokonywać na konto  pod powyższym adresem gdzie można 

należy się rejestrować.  

 

 „ Z dopiskiem IV Memoriał Tomasza Mielki „ 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach  jest zarejestrowanie 

się na stronie wypełnienie stosownego  formularzu 

zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na wskazane konto, 

lub opłaty startowej na miejscu zawodów: 

 

Do 20 września 2016 roku 

 

 „Każdy uczestnik w dniu zawodów powinien posiadać przy 

sobie formularz zgłoszeniowy, dowód wpłaty oraz dokument 

potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji zgłoszenia do 

zawodów.” 

 

4. Szczegółowych informacji dotyczących biegu udziela Dariusz 

Mieczyński  

Tel : 509 199 077, email: zgora.nszzfipw@gmail.com 

5. Weryfikacja listy startowej nastąpi w dniu zawodów do godz. 

11.15 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

mailto:zgora.nszzfipw@gmail.com


1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia 

Główny zawodów. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego  regulaminu 

bez podania przyczyny.  

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 1 października  2016 r.  

 

01.10.2016 r. , od godzina  – 9.00 do godz – 11.15 

− przyjazd uczestników, przydzielenie numerów startowych  

 

01.10.2016 r., godzina – 11.50 

- rozpoczęcie zawodów 

01.10.2016 r., godzina – 12.00 

- rozpoczęcie  biegu – kategoria 5 km 

01.10.2016 r., godzina – 12.15 

- rozpoczęcie  biegu – kategoria 10 km  

 

  

01.10.2016., około godzina  – 14.00   

− zakończenie biegu, kontrola czasu, weryfikacja i podsumowanie 

wyników,  

 

 

− integracja uczestników przy wspólnym posiłku  

 

01.10.2016 godzina  - 15.30 

− ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, Pucharów, Medali, 

Dyplomów Pamiątkowych (plac piknikowy) 

 

 

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW 

 w Poznaniu 

 

 

 

 

 


