
V Bieg Elegant na 5
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Mosina, 27.05.2018

INFORMATOR



BIEG NA 5 KM
Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów 
i pakietów startowych): 

 1. Hala OSiR w Mosinie przy ul. Szkolnej 1: 
Piątek 25.05.2018 w godzinach 18:00 - 21:00.
Sobota 26.05.2018 w godzinach 11:00 - 18:00. 

2. Pl. 20 Października 
Niedziela 27.05.2018 w godzinach 8.30 - 10:30. 

Numer startowy musi być przypięty z przodu na koszulce. 

Chip pomiarowy musi być przywiązany do obuwia. 
Po biegu chipy podlegają zwrotowi 

W ramach biegu odbywać się będzie dodatkowa klasyfikacja kobiet i mężczyzn 
Mistrzostwa Polski „Elegantów”

W celu przystąpienia do rywalizacji należy:
- zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym chęć udziału w Mistrzostwach Polski 

Elegantów
- zarówno kobiety jak i mężczyźni są zobowiązani do założenia i przebiegnięcia 

trasy w białej wizytowej koszuli oraz krawacie lub muszce (nie może być to 
koszulka na ramkach lub T-shirt). Pozostałe elementy stroju są dowolne. Brak 

koszuli powoduje wykluczenie z klasyfikacji.

Przy odbiorze pakietu za innego zawodnika prosimy pamiętać o 
posiadaniu upoważnienia  - bez upoważnienia pakiet nie zostanie 

wydany osobie trzeciej
Upoważnienie można pobrać ze strony: mosinskiegp.pl

Szatnie dla uczestników biegu w dniu 27.05.2018 r.  dostępne są w hali sportowej 
OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1 w godzinach 08:30 - 15:00. 

Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, toalety. 

Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 9:30 - 13:30 na pl. 20 
Października. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru 
startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora 
od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. 

Organizator nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 
lub skradzione podczas imprezy.



BIEGI MŁODZIEŻOWE
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, kolorową karteczkę, którą należy 
przypiąć na koszylkę , pamiątkowego buffa, okolicznościowy medal, wodę. 

PROSIMY PAMIETAĆ O PRZYNIESIENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA 
W BIEGU W MOMENCIE ODBIORU NR STARTOWEGO (U NAUCZYCIELA 
LUB W BIURZE ZAWODÓW).

Zgoda do pobrania: www.mosinskiegp.pl

Godziny poszczególnych startów podane są w programie minutowym.

Dla uczniów SP nr 1 w Mosinie, SP w Krośnie, SP w Krosinku, SP w Pecnej, Przedsz-
kole nr 4, numery startowe wydawane są w szkołach od 24 maja.

Numery startowe przekazane są do szkół zgodnie ze stanem z dnia  21 maja. Jeśli 
dziecka nie będzie na liście przekazanej do szkoły, numer startowy może odebrać 
bezpośrednio w biurze zawodów - hala OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1 

Uczniowe pozostałych szkół i przedszkoli odbierają numery startowe w hali OSiR w 
Mosinie, ul. Szkolna 1

- piątek 25 maja godz. 9:00-14:00 i 18:00-21:00

- sobota 26 maja godz. 11:00-18:00

W razie pytań prosimy o kontakt:

512629925 lub 618132903



Parking dla uczestników biegu – parking przy hali sportowej OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1, przy ul. Rzecznej w Mosinie oraz 
targowisko przy ul. Farbiarskiej w Mosinie - czynne w dniu 27.05.2018 od godziny 8:30. 



Ramowy Plan imprezy:
10:00 Bieg przedszkolaków na dystansie 200 m. Z przedszkolakiem 
może biec jeden opiekun – dziecko z opiekunem staje na końcu stawki. 

Najpierw odbędzie się start dziewczynek rocznika 2013 i młodsi, później 
chłopców rocznika 2013 i młodsi.

Następnie start dziewczynek urodzonych w latach 2011-2012, później 
chłopców urodzonych w latach 2011-2012.

Dekoracja przedszkolaków - bezpośrednio po biegu

10:15 Bieg uczniów szkół podstawowych klas I – III na dystansie 300 
metrów.  Najpierw startują kl. I, następnie kl. II, a potem III. Prosimy o ustawianie 
się przy wejściu według kolejności klas. 

Dekoracja klas I-III - bezpośrednio po biegu

10:30 Bieg uczniów szkół podstawowych klas IV - VI oraz gimnazjal-
istów na dystansie 800 metrów. 

Dekoracja uczniów szkół podstawowych klas IV - VI oraz gimnazjalistów - bez-
pośrednio po biegu

11:11 Bieg główny na dystansie 5000 metrów. 

12:30 Dekoracja zawodników biegu na dystansie 500 metrów.

Vademecum:

1. Prosimy o zwracanie uwagi na ogłaszane komunikaty.

2. Prosimy o niezagradzanie wejścia do strefy start/meta.

3. Prosimy o ustawianie się przy wejściu tylko dzieci startujących w danej kategorii 

wiekowej.

4. Speaker bedzie podawał komunikaty, która kategoria wiekowa może ustawiać się 

przy strefie start /meta.

5. Poczekamy na każde dziecko. 
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