
 

 

 
 

REGULAMIN 
XXXI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 
 

1. Nazwa imprezy: 
• XXXI Bieg Niepodległości.  

 

2. Cel: 
• Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, 

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
 

3. Organizator: 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 

• Urząd Miasta Mława. 

 

4. Termin i miejsce zawodów: 
• Dnia 11.11.2022 r. start godz.12:30. 

• Bieg odbędzie się wokół Parku Miejskiego – start: ulica Reymonta. 
• Biuro zawodów czynne od godz. 11:30. 

  
5. Warunki uczestnictwa: 

• Do każdego biegu szkoła może zgłosić  nieograniczoną liczbę zawodników. 

• W każdym biegu do klasyfikacji drużynowej punktowanych jest 15 pierwszych miejsc 

(miejsce I -15 pkt. miejsce XV -1pkt.). 

• Warunkiem sklasyfikowania szkoły w klasyfikacji drużynowej jest udział w biegu 

minimum 10 uczniów danej szkoły.  

• W biegach uczestnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy. 

Karty startowe dla zawodników do pobrania ze strony www.mosir.mlawa.pl,              

lub w biurze zawodów. 

 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:    
• 200 m – dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowe (2016 i młodsi) 

• 200 m - dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowe (rocznik - 2015) 

• 200 m - dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowe (rocznik - 2013- 2014) 

• 300 m – dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowych (rocznik - 2012) 

• 900 m – dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowe (rocznik – 2010- 2011) 

• 900 m – dziewczęta, chłopcy szkoły podstawowe (rocznik - 2008 – 2009) 

•  5400 m – OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn 

  
 

 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

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


7. Nagrody: 

• Za trzy pierwsze  miejsca w każdej  kategorii  przewidziane są pamiątkowe  dyplomy, 

medale oraz nagrody rzeczowe. 

• Dla trzech  zwycięskich szkół w klasyfikacji drużynowej (dziewcząt i chłopców) 

pamiątkowe puchary (klasy 1-3; klasy 4-8). 

• Dla uczestników biegu przewidziane są pamiątkowe medale (do wyczerpania zapasów). 

 
 

8. Postanowienia końcowe: 
• Organizator ma prawo odwołania zawodów bez podania przyczyny. 

• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów. 

• Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich 

imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatora oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 

organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz.883). Zgadzają się 

również na otrzymywanie  korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym 

celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczenie usług drogą 

elektroniczną (Dz.U.144/02, poz. 1204). 

• W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 
   

 

 

 

 

                                                 Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


