
 

 

 

REGULAMIN 

XXIX Memoriału Ulicznego im. Michała Fludra 

26 kwietnia 2020 

Plac przy ulicy Wojska Polskiego we Wleniu / Rynek miasta Wleń 

 

 
Organizatorzy: 

• Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, 

• Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu, 

• Gmina Wleń; 

 

Cel imprezy: 

• popularyzacja biegów oraz rywalizacji sportowej, 

• promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Wlenia, 

• promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
 

Termin: 

• 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) 

o 8.30- 11.30 Biegi Szkolne (biuro biegów na rynku miasta Wleń od godz. 8.00) 

o 11.30 Bieg integracyjny 

o 12.00- Bieg Główny 
 

Miejsce: 

• Start / Meta - ul. Wojska Polskiego we Wleniu, 

• dekoracja zawodników odbędzie się na rynku miasta Wleń, 
 

Dystans 

• 10km / 5 okrążeń, 2km każde 

• w roku 2020 trasa biegu jest nieatestowana 
 

UWAGA! 

W roku 2020 ze względu na prowadzone roboty budowlane związane z przebudową ulicy 

Tadeusza Kościuszki we Wleniu trasa biegu jest częściowo zmieniona! Prosimy  

o uważne zapoznanie się z mapką biegu. Organizatorzy poczynią wszelkie starania, aby 

uczestnicy biegu mieli zapewnione dobre warunki uczestnictwa w biegu. 
 

Warunki uczestnictwa w Biegu Głównym: 

• ukończone 16 lat, 

• zgoda rodzica w przypadku niepełnoletniego zawodnika (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 

• każdy zawodnik/zawodniczka bierze udział w Memoriale na własną odpowiedzialność 

i oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w biegu; 



 

 

 

Pozostałe: 

• nie ma możliwości przekazania opłaty startowej na inną osobę, 

• Organizatorzy zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu Głównego, 

• zwycięzcy w kategorii OPEN nie są klasyfikowani w poszczególnych kategoriach 

wiekowych; 
 

Rejestracja internetowa i wpisowe: 

• rejestracja internetowa na www. do dnia….., 

• cena – 35zł na konto Organizatora do dnia 22 kwietnia 2020r.  

(liczy się data wpływu na konto!), 

• wpisowe w dniu imprezy (w Biurze Memoriału) – 60zł; 
 

Biuro Memoriału: 

• czynne w godz. 8.00 - 11.00 dnia 26 kwietnia 2020 / Ośrodek Kultury, Sportu  

i Turystyki (ul. Chopina 2), 
 

Klasyfikacja: 

• klasyfikacja w kategorii mieszkańców Gminy Wleń wśród kobiet i mężczyzn (W), 

• klasyfikacja generalna (OPEN) wśród kobiet i mężczyzn, 

• w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn: 

I kat. 16-19 lat V kat. 50-59 lat 

II kat 20-29 lat VI kat. 60-69 

III kat. 30-39 lat VII kat. 70 lat i starsi  

IV kat. 40-49 lat 

• w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet:   

I kat. 16-19 lat  V kat. 50-59 lat 
II kat. 20-29 lat  VI kat. 60-69 lat 

III kat. 30-39 lat  VII kat. 70 i starsi 

  IV kat. 40-49 lat  

• kategoria (WZ) - zawodnicy niepełnosprawni na wózkach: kategoria 

kobiet i mężczyzn; (Dystans 2 km) 
 

Nagrody: 

• 3 najlepsze miejsca wśród mężczyzn w kategorii W - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca wśród kobiet w kategorii W - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca wśród mężczyzn OPEN - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca wśród kobiet OPEN - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych kobiet - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca kobiet w kategorii WZ - nagrody pieniężne, 

• 3 najlepsze miejsca mężczyzn w kategorii WZ - nagrody pieniężne,



 

 

Zwolnienia z opłaty: 

• uczestnicy, którzy ukończyli 65 rok życia, 

• zawodnicy niepełnosprawni na wózkach, 

• mieszkańcy DPS w Nielestnie; 

 

Bieg integracyjny: 

• rejestracja w Biurze Memoriału w godz.: 8.00-11.00, 

• Organizator zapewnia pamiątkowe koszulki dla pierwszych 30 zarejestrowanych 

uczestników, 

• start biegu nastąpi o godz. 11.30 na rynku miasta Wleń. 
 

Organizatorzy zapewniają: 

• opiekę medyczną, 

• posiłek regeneracyjny dla uczestników Biegów Szkolnych i Biegu Głównego, 

• wodę na trasie Biegu Głównego, 

• pamiątkowe koszulki dla uczestników Biegu Głównego, 

• nagrody pieniężne dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, 

• odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tras biegów. 

 

Dyrektor biegu - Jan Jaśkiewicz tel. 75 7136268 

 

Biuro Memoriału - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki , ul. Chopina 2, 59-610 Wleń  

tel. 75/7136268, oksit.wlen@gmail.com oksit.wlen.pl 

Biegi Szkolne (kontakt) - Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Dworcowa 10 

 tel. 75/7136369 
 

Numer konta bankowego: 

OKSiT we Wleniu, Bank Spółdzielczy we Wleniu 

56838410190000058920000001 

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty konieczne jest poinformowanie o chęci 

otrzymania Faktury VAT. Dane do faktury, prosimy przesyłać na adres mailowy 

Organizatora tj.: oksit.wlen@gmail.com. 

  

Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy nie zwracają kosztów wpisowego w przypadku braku uczestnictwa w imprezie, 

Organizatorzy nie zwracają zawodnikom kosztów przyjazdu na Memoriał, 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy; 

  
Zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

Uczestnicy poruszają się po przygotowanej, nieatestowanej przez PZLA trasie oznaczonej 
specjalnymi znakami, tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz linami i taśmami. 
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