
Regulamin  
Bieg Morsa -  trening indywidualny na dystansie 5 km.  
 
Termin :  28.03.21 w godzinach : 7:00 - 10:30 
 
 Zawodników trenujących wspiera KS Start Pułaski oraz Wareckie Morsy  
 
 Trening indywidualny odbywa si ę w ramach 7 Grand Prix Warki 700 -lecie, pozostałe biegi to :  
  Bieg Nocny , Bieg Morsa jesienią , Bieg Mikołajkowy  
 
TRASA TRENINGU  
Ścieżka spacerowo-rowerowa oraz uliczki działkowe o długości 5 km z oznaczeniami  
 
Program: 
- odbiór pakietów startowych n a Skwerze Morsa w godzinach 7 -10:30 
- indywidualny start w godziach 7 -10:30 
- starty poszczególnych zawodników będą się odbywały co kilka minut , w zależności od przybycia  
- po ukończeniu trasy zawodnik podaje w biurze treningu swój indywidualny czas  
  
INFORMACJE OGÓLNE  
- zawodników obowiązują zalecenia GIS;  
- trasa treningu jest otwarta dla ruchu pieszego i rowerowego , każdy uczestnik zwraca szczególna 
uwagę na osoby poruszające się po ścieżkach  
- trening na charakter indywidualny, każdy zawodnik doko nuje własnego pomiaru czasu przy użyciu 
zegarka z GPS lub aplikacji telefonicznej;  
- zawodnicy uczestniczą w treningu na własną odpowiedzialność , zalecamy indywidualne 
ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków  
-zawodnik bez zarejestrowanego czas u zostaje przesuniety na ostanie miejsce i będzie miał dopisany 1 
pkt w klasyfikacji generalnej.  
 
 KONTAKT I ZGŁOSZENIA  
Kontakt - tel.882 084 870 
- e-mail: usport@wp.pl  
Zgłoszenia – przed indywidualnym startem na Skwerze Morsa .  
Informacje dotyczące GP na facebooku WARKABIEGA.  
 
 KATEGORIE I KLASYFIKACJA.  
-O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje wynik na mecie zmierzony przez zawodnika na 
zegarku lub aplikacji telefoni cznej  
-Nieoficjalne wyniki treningu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu nastepnym na FB  
 
KATEGORIE: 

• najlepsi  OPEN I,II,III mce Kobiety i Mężczyzni  
• kategoria  K20, M20 (16 -29 lat) (1992-2005) 
• K30/M30 (30-39 lat)  (1991-1982) 
• K40/M40 (40-49 lat) (1981-1972) 
• K50/M50 (50-59 lat) (1971-1962 )  
• K60/M60 (60-99 lat) (1961-1922) 
 
  
 
NAGRODY.  



 1. Nagrody za miejsca osiągniete podczas  treningu będą do odebrania w sklepie sportowym na ul. 
Warszawskiej 2, Warka  
2.. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu OPEN, miejsca I-III – puchary.  
3. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I -III w kat wiekowych kobiet i mężczyzn - dyplomy.  
5. Zawodnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach OPEN, nie sa klasyfikowani w swoich 
kategoriach wiekowych  
 
  
 UCZESTNICTWO 
- do indywidualnego treningu kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 
16-ty rok życia, 
 - pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu treningu,  
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem treningu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania,  
- trening odbędzie się bez względu na pogodę,  
-warunkiem uczestnictwa jest akceptacja udziału w GP Warki na własną odpowiedzialność, mając na 
uwadze ni ebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości trasy, które mogą polegać 
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W GP Warki powinny uczestniczyć wyłącznie 
osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 
uczestnictwa w biegu na tych dystansach.  
 
SPRAWY FINANSOWE  
 Uczestnictwo w indywidualnym treningu 10. - , zawodnicy z opłacaną składką klubową 5. -, 
koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy  
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
- organizator nie bierze odp owiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą wyznaczoną 
trasę treningu   
 - organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie  
- organizatorzy nie odp owiadają za rzeczy zagubione,  
- ostateczna interpretacja regul aminu należy do organizatora;  
- uczestnicy treningu biorą udział w treningu na własną odpowiedzialność i wskazane jest 
ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 

KS Start Pułaski Warka  
Regulamin sporządzil : Jacek Winiarczyk  
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