
REGULAMIN 

Biegu „ MAŁY SAMBOR” 

05.11.2022 r. 
 

IDEA BIEGU : popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży 

 

ORGANIZATOR : Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 28A, 

tel. (58) 531-46-26, 531-37-43 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY : Urząd Miasta Tczewa, The North Event 

 

TERMIN MIEJSCE i TRASA BIEGU : 

- bieg zostanie przeprowadzony 05 listopada 2022 roku o godz. 10:00 

- start i meta - KANONKA 

- trasa biegu przebiega wokół terenu rekreacyjnego KANONKA 

 

PRAWO STARTU :  

prawo startu ma każdy posiadający kartę startową wystawioną przez 

TCSiR. Karty startowe będą wydawane przez organizatora w sekretariacie TCSiR. Osoby 

indywidualne spoza Tczewa będą mogły otrzymać kartę przed zawodami. 

 

ZGŁOSZENIA :  

karty startowe można odebrać do 02.11.2022 do godz. 14.00 w 

sekretariacie TCSiR, ul. Wojska Polskiego 28A lub przed zawodami. 

Osoby indywidualne mogą zgłaszać się bezpośrednio przed zawodami do godz. 9:30 

 

KATEGORIE :  

bieg przeprowadzony będzie w sześciu kategoriach : 

dziewczęta SP kl. I-III – ok. 400m 

kl. IV-VI – ok. 800m 

chłopcy SP : kl. I-III – ok. 400m 

kl. IV-VI – ok. 800m 

dziewczęta klasa VII i VIII szkoły podstawowej – ok. 800m 

chłopcy klasa VII i VIII szkoły podstawowej – ok. 1200m 

 

O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia ! 
 

START OSOBNY DLA KAŻDEJ KATEGORII 

NAGRODY : 

- dla każdego uczestnika, który ukończy bieg – pamiątkowy medal, 

- za trzy pierwsze miejsca w kategoriach – nagrody rzeczowe, 

 

SPRAWY ORGAMNIZACYJNE : 

- organizator zapewnia gorącą herbatę podczas zawodów, 

- na linię startu zawodnicy doprowadzani zastają przez komendanta biegu, 

- na mecie sędziowie zbierają karty startowe, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas biegu 

- udział w zawodach oznacza znajomość i akceptację warunków niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody 

na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez 

organizatora w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do 

niniejszego Regulaminu załącznika 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu 


