Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Legionistów 3
tel. 134341527, WWW.mosirbrzozow.pl, e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl

REGULAMIN
Biegu im. Prof. WALERIANA PAŃKO
pod patronatem Burmistrza Brzozowa
Organizatorzy:
Burmistrz Brzozowa,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie.
Cel :
Uczczenie tragicznej śmierci Prof. Waleriana Pańko,
Popularyzacja biegów masowych.
Termin i miejsce:
07.09.2019r okolice Brzozowa z metą na Rynku w Brzozowie.
Trasa biegu











Zbiórka uczestników – Stara Wieś 826, obok Willi o. Jezuitów godz. 10.30,
Start wspólny dla kobiet i mężczyzn o godz. 11.00 spod „Willi o.o. Jezuitów” –
oznakowaną drogą przez las do leśniczówki obok Caritasu, a następnie ulicami:
Zdrojowa – Konopnickiej – Tysiąclecia – Olejarska – Kraszewskiego – meta na Rynku
w Brzozowie. Łączny dystans 7km.
Sprawy organizacyjne
Biuro zawodów znajduje się obok Willi o. Jezuitów.
Punkt kontrolny wraz z napojami na trasie biegu znajduje się koło altany przy
leśniczówce naprzeciw Caritasu.(trzeci kilometr biegu).
Dojazd uczestników do Orzechówki na START we własnym zakresie, organizator
zapewnia zawodnikom możliwość powrotu na START po zakończeniu zawodów.
Zgłoszenia do zawodów
Zapisy przyjmowane będą do 02.09.2019r.
Zgłoszenia do Biegów im. Prof. WALERIANA PAŃKO wyłącznie poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie www.pomiar-czasu.pl.
Udział w zawodach możliwy tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego, podpisania oświadczenia w biurze zawodów oraz uiszczeniu opłaty
startowej.



Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów decyduje/
kolejność zgłoszeń.
 Opłata startowa za udział wynosi 10zł i powinna ona zostać wpłacona na konto
MOSiR Brzozów w terminie do 02.09.2019r.
 Opłatę należy uiścić na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie. Tytuł
przelewu: Biegi im. Prof. WALERIANA PAŃKO, (imię i nazwisko zawodnika).
61 1020 2980 0000 2202 0091 3087.
 Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na
jednym blankiecie wpłaty. W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać imiona
i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.
 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz
wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 Istnieje możliwość opłacenia uczestnictwa w zawodach na starcie bezpośrednio
przed biegiem. Opłata za udział w dniu zawodów wynosi 20 zł.
 W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: elektroniczny pomiar czasu,
numer startowy z chipem i agrafkami, napoje na trasie i mecie biegu, medal na
mecie, ciepły posiłek po biegu.
Nagrody
 Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe medale.
 Za trzy pierwsze miejsca uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrody pieniężne.
I miejsce OPEN – 400 zł
II miejsce OPEN – 300 zł
III miejsce OPEN – 200 zł
Najstarszy uczestnik biegu otrzyma pamiątkową statuetkę.
Informacje końcowe
 Wszelkich informacji udziela MOSiR w Brzozowie ul. Legionistów 3. tel. 134341527,
lub e-mailem na adres stadion@mosirbrzozow.pl .
 Przed pierwszym i za ostatnim zawodnikiem pojedzie PILOT prowadzący i zamykający
grupę biegaczy.
 Na miejscu startu będzie możliwość zdeponowania rzeczy, które będzie można
odebrać po zakończeniu biegu.
 Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Organizator zabezpiecza opiekę medyczną (karetka, quad z ratownikiem).

Patroni medialni:

Bieg łączony (teren plus asfalt) organizowany w celu upamiętnienia tragicznej śmierci
prezesa NIK Waleriana Pańko. Trasa biegu - zbiórka uczestników w Miejscowości Stara Wieś
826, obok Willi o. Jezuitów godz. 10.30
Start wspólny dla kobiet i mężczyzn o godz. 11.00 spod „Willi o.o. Jezuitów” – oznakowaną
drogą przez las do leśniczówki obok Caritasu, a następnie ulicami: Zdrojowa – Konopnickiej
– Tysiąclecia – Olejarska – Kraszewskiego – meta na Rynku w Brzozowie. Łączny dystans
7km.

