
 

XVIII BIEG SOLIDARNOŚCI 
 

REGULAMIN 
 

 

1.Nazwa imprezy: 

 XVIII Bieg Solidarności. 

2.Cel: 

 Uczczenie XXXVII Rocznicy powstania Związku Zawodowego Solidarność. 

 Integracja społeczności lokalnej przez sport. 

 Wyłonienie zwycięzcy biegu. 

3.Organizator: 

 Związek Zawodowy  NSZZ ,,Solidarność” Oddział Mława. 

4.Współorganizatorzy:  

 Urząd Miasta Mława. 

 Starostwo Powiatowe w Mławie. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 

5.Termin i miejsce zawodów: 

 23.09.2017 (sobota) start godz.15.30. 

 Ulice wokół parku miejskiego: Reymonta, Sienkiewicza, Żeromskiego, 

Wyspiańskiego. 

 Rejestracja zawodników w biurze zawodów godz. 14:30 przy banku BGŹ 

6.Warunki uczestnictwa: 

 W biegu może uczestniczyć max. po 10 dziewcząt i 10 chłopców ze szkół mławskich               

i powiatu Mławskiego. 

 W każdym biegu punktowanych jest  pierwszych 15 miejsc za: 

 I miejsce -15 pkt. ;II miejsce -14 pkt.; III- 13 pkt. itd. aż do miejsca XV. 

 Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są dokonać zgłoszenia, podpisać 

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, oraz 

posiadać strój sportowy. 

7.Sposób przeprowadzenia zawodów: 

 Dziewczęta i chłopcy kl. I- II- rocznik 2009 i młodsi (start na wysokości marketu Lidl). 

 Dziewczęta i chłopcy kl. III-IV- rocznik 2007 – 2008 (start na wysokości marketu Lidl). 

 Dziewczęta i chłopcy kl. V-VII- 2004 – 2006  (1 okrążenie wokół parku). 

 Dziewczęta i chłopcy szkoły gimnazjalne rocznik 2003 - 2002 (1 okrążenie wokół 

parku). 

 Dziewczęta i chłopcy szkoły średnie - (2 okrążenie wokół parku). 

 W klasyfikacji generalnej szkół  zlicza się  razem wyniki dziewcząt  i chłopców. 

 W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych sumuje się wyniki dziewcząt                 

i chłopców z biegu pierwszego ,drugiego i trzeciego, czyli klas I-VII.   

8.Nagrody i wyróżnienia: 

 Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii przewidziane są pamiątkowe medale         

i dyplomy. Dla szkół, które zajmą trzy pierwsze miejsca przewidziano puchary. 

9.Postanowienia końcowe: 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje ORGANIZATOR 

 

 

 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

http://www.mosir.mlawa.pl/

