XXXVI MIĘDZYNARODOWE BIEGI IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
GRUDZIĄDZ 30.09.2017 r.
Cel imprezy
- uczczenie pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego w 36 rocznicę śmierci.
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
- promocja Grudziądza.
Organizatorzy
Urząd Miejski w Grudziądzu
Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”
Termin i miejsce
OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA
Sobota 30.09.2017 r. godz. 9.45 stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego
ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu
Trasa
Bieg Główny na dystansie 10 km atest PZLA – pomiar elektroniczny(jedna pętla, lotna premia i międzyczas na 5
km, punkt odświeżania na 3,5 km oraz 6,5 km)
Biegi dla młodzieży na dystansach od 500 do 1500 w różnych kategoriach wiekowych.
Zgłoszenia
Biegi młodzieżowe:
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy z kodem kreskowym wydany
przez organizatora oraz karteczkę startową wydana przez organizatora służącą do losowania nagród.
W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni muszą
posiadać badania lekarskie a zawodnicy niezrzeszeni i młodzież ze szkół wszystkich szczebli może startować pod
warunkiem braku przeciwwskazań do biegania- dokument podpisany przez dyrektora szkoły.
Indywidualne zgłoszenia młodzieży niezrzeszonej muszą być podpisane przez prawnego opiekuna dziecka.
Opiekunowie młodzieży są zobowiązani do zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną poprzez stronę
internetową http://biegimalinowskiego.pl najpóźniej do godz. 15.00 dnia 22.09.2017 r. oraz do przekazania
zgłoszenia podpisanego przez dyrektora szkoły do biura zawodów.
Bieg Główny:
W biegu głównym obowiązuje wpisowe oraz zgłoszenie drogą internetową poprzez stronę:
http://biegimalinowskiego.pl

Zgłoszenia do dnia 10 września 2017 r. - 30 zł
do dnia 24 września 2017 r. – 45 zł.
Wpłaty należy dokonać przelewem na adres: G.K.S. „OLIMPIA”nr konta: Bank PEKAO S.A. IO/Grudziądz
65 1240 3998 1111 0000 4152 5834 z dopiskiem „Biegi Malinowskiego”
Za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora.
Możliwe jest zgłoszenie w biurze zawodów 29 i 30 września- wpisowe 70 zł płatne gotówką (organizator nie
zapewnia w tym wypadku pełnych świadczeń).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w w/w terminie zostaną
skreśleni z listy startowej.
Ponadto każdy uczestnik ma obowiązek złożenia podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność - osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
na udział w zawodach.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą
posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. W biegu
głównym obowiązuje limit startujących (1000 osób) oraz limit czasu (1h 30 min.) po którym wszyscy startujący są
zobowiązani o opuszczenie trasy biegu.
Świadczenia
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pamiątkowy medal.
Każdy uczestnik Biegu Głównego w ramach pakietu startowego otrzyma koszulkę lub inny upominek z logiem
imprezy oraz na mecie pamiątkowy medal wzorowany na medalu zdobytym przez Bronisława Malinowskiego.
Ponadto przewiduje się wodę oraz ciepły posiłek regeneracyjny.
Kategorie i dystanse
Biegi młodzieżowe:
- 500 m bieg rodzinny roczniki 2010 i młodsi (start dziecka wyłącznie z opiekunem bez rywalizacji i nagród nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy ukończą bieg)
- 800 m dzieci dziewczęta roczniki 2008-2009

- 800 m dzieci chłopcy 2008-2009
- 800 m dziewczęta młodsze 2006-2007
- 800 m chłopcy młodsi 2006-2007
- 800 m dziewczęta starsze roczniki 2004-2005
- 800 m chłopcy starsi roczniki 2004-2005
- 1500 m młodziczki dziewczęta roczniki 2002-2003
- 1500 m młodzicy chłopcy roczniki 2002-2003
- 1500 m juniorki młodsze roczniki 2000-2001
- 1500 m juniorzy młodsi roczniki 2000-2001
- 1500 m juniorki roczniki 1998-1999
- 1500 m juniorzy roczniki 1998-1999
Bieg Główny na dystansie 10 km
Kategoria open kobiet i mężczyzn
Kategorie wiekowe:
K/M 16 roczniki 2001-1998
K/M 45 roczniki 1972-1968
K/M 20 roczniki 1997-1986
K/M 50 roczniki 1967-1963
K/M 30 roczniki 1985-1983
K/M 55 roczniki 1962-1958
K/M 35 roczniki 1982-1978
K/M 60 roczniki od 1957
K/M 40 roczniki 1977-1973
O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia
Nagrody i klasyfikacje
- W biegach młodzieżowych przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 oraz koszulki okolicznościowe za
miejsca 1-20 (w biegu na 500 m przewidziane są tylko 3 nagrody do rozlosowania - bieg bez rywalizacji)
- Szkoły, z których najwięcej młodzieży ukończy bieg (procentowo do ogółu uczniów w szkole) otrzymają
puchary.
- Puchar dla najlepszej szkoły im. Bronisława Malinowskiego – w/g oddzielnego regulaminu.
W Biegu Głównym:
- w kategorii open kobiet i mężczyzn za miejsca 1-6.
- w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe
- najlepsi mieszkańcy Grudziądza K/M I-III nagrody rzeczowe
- zdobywcy miejsc I-III open na lotnych premiach K/M – nagrody rzeczowe (warunkiem otrzymania nagrody jest
ukończenie biegu)
- zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w kategoriach wiekowych
Wśród zawodników, którzy ukończą biegi zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe (warunkiem
otrzymania nagrody jest odbiór osobisty przy trzykrotnym wywołaniu na stadionie w przeciwnym razie nagroda
zostanie ponownie rozlosowana)
Szczegółowe informacje odnośnie nagród opublikowane zostaną na 14 dni przed imprezą w zakładce
NAGRODY na stronie internetowej.
Różne
- każdy z uczestników zgłaszając się stwierdza zapoznanie z regulaminem oraz deklaruje start na własną
odpowiedzialność
- biegi odbędą się bez względu na pogodę
- biuro zawodów-odbiór pakietów startowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 29 września w godz. 17.00-19.00
oraz 30 września od godz. 7.30-9.00 – stadion ul. Piłsudskiego 14
- możliwe jest wcześniejsze zamówienie noclegu na koszt startującego,
- koszty uczestnictwa pokrywają startujący,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki
- organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej, a w przypadku stwierdzenia
niedozwolonych substancji zawodnik poniesie konsekwencje zgodnie z przepisami PZLA i IAAF.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Informacje
http://biegimalinowskiego.pl/ https://www.facebook.com/BiegiBronislawaMalinowskiego
Kontakt
GKS „OLIMPIA” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14 tel. 56 46 11 667 biuro@biegimalinowskiego.pl

