
REGULAMIN VIII CHARYTATYWNEGO BIEGU EWANGELICKIEGO
DUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGO „BIEGNIEMY DLA NIKODEMA”.

1. Organizatorzy i sponsorzy Biegu:

a. Patronat honorowy:

- Ewangelicki Biskup Wojskowy bp. Marcin Makula

- Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy

b. Organizator biegu:

- Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach, przy współpracy z:

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,

- Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

c. Partnerzy organizatora biegu:

JW NIL z Krakowa

JW Komandosów z Lublińca

- Redakcja Wiara i Mundur

-Penguin Hause- szkoła języków obcych

2. Cel biegu lub informacje

a. Charytatywny bieg na rzecz Nikodema Wesołego. Opis choroby o dolegliwości Chłopca na
stronie:

https://zrzutka.pl/niko750

b. Popularyzacja biegania jako uniwersalnej formy aktywności fizycznej i

społecznej dla każdego.

c. Promocja Tychów jako aktywnego miasta.

d. Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.



3. Termin, miejsce i trasa

Bieg odbędzie się w dwóch formułach. Zdalnej w dniach od 1.05-13.05.2022.

Formuła zdalna

Zawodnicy konkurują w formule otwartej celem jest przebiegniecie jednorazowo w wyżej
wyznaczonym terminie w dowolnym miejscu jak najdłuższego dystansu i udokumentowanie
go poprzez informację za aplikacji. Zawodnik, aby wziąć udział w klasyfikacji zobowiązany
jest do 13.05.2022 do godziny 18:00 przesłanie danych do organizatora.

Formuła Stacjonarna 14 Maja 2022

b. Miejsce startu: Tychy, OW Paprocany

c. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą̨ na OW Paprocany

d. Biuro zawodów będzie czynne, w dniu zawodów, od godz. 8:00

e. Godzina startu 10:00

f. Długość́ trasy: 7 km i 14 km.

g. Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, dukty leśne

4. Uczestnictwo i zgłoszenia

a. W biegu mogą̨ uczestniczyć́ zawodnicy:

- którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.

- napiszą̨ oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność́ (dla dzieci i młodzieży do lat
18, oświadczenia takie podpisują̨ rodzice lub opiekunowie prawni).

- Uiszczą opłatę̨ startową

- Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu zawodów.

v. Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.

b. Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza znajdującego się̨ na
stronie internetowej https://edw.wp.mil.pl oraz https://www.luteranie.tychy.pl

c. Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po dokonaniu:

- zgłoszenia poprzez Internet

- dokonaniu opłaty startowej 30 zł

https://edw.wp.mil.pl
https://www.luteranie.tychy.pl


- złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność

- Umieszczenie na liście startowej równoznaczne jest z prawem do odbioru pakietu
startowego

d. Pakiety startowe

- Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Burschego 20 w dniach 13.05.2022
w godzinach od 17:00-19:00 oraz dniach od w dniu zawodów od 8:00 do 9:00

- Pakiet startowy zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy z chipem do pomiaru
czasu, Pismo Święte.

5. Postanowienia szczegółowe

1. Organizator zapewnia opiekę̨ medyczną podczas zawodów.
2. Nierespektowanie regulaminu może być́ powodem dyskwalifikacji zawodnika.
3. Numer startowy zawodnika winien być́ przypięty na klatce piersiowej pod groźbą̨

dyskwalifikacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. Klasyfikacje i nagrody

a. W formule zdalnej pierwszych trzech zawodników otrzyma pamiątkowy ryngraf.

b. W formule stacjonarnej pierwszych 3 zawodników w kategorii kobiety i mężczyźni na
każdym z dystansów i (7 km i 14 km) oraz nordic walking na 7 km w kategoriach kobiety i
mężczyźni otrzyma pamiątkowy ryngraf.

7. Program zawodów
a. 8:00 - 9:00 - Biuro Zawodów - wydawanie numerów startowych

b. 10:00 - start biegu
c. ok.11:30 bieg dla dzieci

d. ok 12:30 -posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie

8. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Organizator i Koordynator

Ks. Kpt. Marcin Konieczny

Tel. 506431796

Mail do przesyłania pytań i danych z aplikacji biegedw@gmail.com

mailto:biegedw@gmail.com



