
 

Regulamin V Świerznowskiego Biegu Niepodległości 
 

I. Cel 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, uczczenie dnia 11 listopada 

1918 r. – Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

 propagowanie biegania jako najzdrowszej i najtańszej formy ruchu i aktywnego 

wypoczynku 

 rozbudzenie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 integracja i współzawodnictwo  

 

II. Organizator 

           Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej 

                                   Stuchowo 51 

                                   72-405 Świerzno         

                                   stow.swierzno@gmail.com 

 

III. Współorganizatorzy 

                   

                 - Wójt Gminy Świerzno 

                  - Sołectwo Świerzno 

                  - OSP Świerzno 

- OSP Stuchowo 

 

 

IV. Termin i miejsce 

 

-  11 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 

-  start i meta: przy hali sportowej w Świerznie 

 

V. Program Zawodów: 

 

Uroczyste otwarcie zawodów                                                                                  - godz. 11:00 

 

1. Marsz Nordic Walking  - Trasa biegu Open – ok. 3 km                                  - godz. 11:10 

 

2. Bieg „Maluszków” – ok. 100 m                                                                          - godz. 11:15 

- rocznik 2011-2012 

- rocznik 2013-2014 

 

3. Bieg dzieci – ok. 300 m    
    - dziewczęta   rocznik 2009 -2010 (kl. I i kl. II)                               - godz. 11:20 

    - chłopcy    rocznik 2009 – 2010 (kl. I i kl. II)                              - godz. 11:25 

    - dziewczęta   rocznik 2007-2008 (kl. III i kl. IV)                           -  godz. 11:30 

    - chłopcy    rocznik 2007-2008 (kl. III i kl. IV)                           -  godz. 11:35 

 

4. Bieg dzieci starszych – ok. 600 m 

    - dziewczęta   rocznik 2004-2006 (kl. V i kl. VI, kl. VII)                -  godz. 11:40 

    - chłopcy    rocznik 2004-2006  (kl. V i kl. VI, kl. VII)               -  godz. 11:45 

 

 

 



 

 

5. Bieg młodzieży – Trasa Marsz Nordic Walking – ok. 3 km 

    - dziewczęta   rocznik 2000-2003 (kl. II/III Gim., I/II Ponadgim.)  - godz. 11:50 

    - chłopcy    rocznik 2000-2003 (kl. II/III Gim., I/II Ponadgim.)  - godz. 11:55 

 

6. Bieg Open - Trasa A lub B                                                                                -  godz. 12:00 

 

     

VI. Trasa biegu  
            

          1. Marsz Nordic Walking 

 

 START przy hali sportowej w Świerznie 

 Marsz drogą wewnętrzną 

 runda na stadionie w Świerznie 

 powrót drogą wewnętrzną 

 META przy hali sportowej w Świerznie 

 

2. Bieg dla „Maluszków” (roczniki od 2011 do 2014)  

     - trasa biegu wyznaczona na przyszkolnych terenach zielonych 

 

3. Biegi dzieci ze szkół podstawowych (roczniki od 2004 do 2010) 

    - trasa biegu wyznaczona na przyszkolnych terenach zielonych 

 

4. Bieg dla młodzieży z Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (roczniki 2000 – 2003) 

    -  trasa Marszu Nordic Walking - ok. 3km 

 

 

5. Bieg Open  

 

 trasa biegu uzależniona jest od warunków atmosferycznych: 

 trasa  „A”  ( jeśli nie będzie opadów atmosferycznych droga polna, leśna, wewnętrzna 

utwardzona) dystans około 3500 m. 

- START przy hali sportowej w Świerznie 

- bieg drogą polną 

- bieg drogą wewnętrzną 

- bieg drogą leśną 

- powrót terenami zielonymi przy szkole 

- META przy hali sportowej w Świerznie 

 Trasa „B” (podczas wcześniejszych opadów atmosferycznych) dystans około – 3000 m 

- START przy hali sportowej w Świerznie 

- bieg drogą wewnętrzną 

- runda na stadionie 

- powrót drogą wewnętrzną 

- META przy hali w Świerznie 

 

 

 

             



 

VII. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do startu 

 każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszeniową oświadcza, że jest zdrowy i nie ma 

żadnych przeciwwskazań do udziału w biegu 

 biegacz niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) 

 organizator zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

 warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia 

należy dokonać do piątku 10 listopada 2017 roku, najpóźniej do godziny 15
30 

 

na adres mailowy stow.swierzno@gmail.com lub w dniu biegu, w biurze zawodów 

do godz. 10
45

 

 

 

VIII. Klasyfikacja i nagrody  

 

            1. Marsz Nordic Walking (własne kije)  

- Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3: dyplom i pamiątkowy medal, nagroda rzeczowa 

                                       

2. Bieg „Maluszków”: 

-  Wszyscy uczestnicy: dyplomy, pamiątkowe medale oraz niespodzianka  

  

            3. Biegi dzieci : 

- Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3: dyplom i pamiątkowy medal, nagroda rzeczowa 

                    

            4. Bieg dzieci starszych : 

- Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3: dyplom i pamiątkowy medal, nagroda rzeczowa 

                  

            5.  Bieg młodzieży:  

- Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3: dyplom i pamiątkowy medal, nagroda rzeczowa 

                                       

            6. Bieg Open: 

-  Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3: dyplom i pamiątkowy medal, nagroda rzeczowa 

         

 

- Spośród wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w biegach i marszu zostanie wylosowana 

osoba, która otrzyma nagrodę  główną – rower. Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają 

pamiątkowe medale. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, organizator zapewnia możliwość skorzystania z szatni. 

Zaznaczamy, że organizatorzy nie zapewniają uczestnikom, ani ich rodzinom noclegu oraz 

depozytu.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Szczegółowe informacje 

pod numerem telefonu 692-552-033. 

 

Wyżywienie  

      

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu ciepły posiłek, wodę, gorące napoje. 

 

 

Serdecznie zapraszamy, życzymy zwycięstwa w biegu i szczęścia w losowaniu nagrody głównej. 

 

mailto:stow.swierzno@gmail.com

