
Regulamin V Ogólnopolskiego Biegu na 10 km 
 

o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku 
 

Turek 11.11.2021 r. 
 
I. CEL 

1. Wyłonienie najlepszego  funkcjonariusza/pracownika Policji biorącego udział w „V Ogólnopolskim Biegu na 10 

km o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku”. 

2. Popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy rekreacji funkcjonariuszy/pracowników Policji. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia. 
  
II. ORGANIZATOR 

1. Klub Biegacza Maraton Turek. 
2. LKS Maraton Turek 

  
III. TERMIN I MIEJSCE 
Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 roku (czwartek) w Turku.  

START biegu o godz. 11:00  

Adres biura zawodów i wręczenia nagród: ul. Sportowa 9a ( Szkoła Podstawowa nr 4 - Kryta pływalnia ), biuro 

czynne od godz. 9.00, odjazd autobusu na start i metę w godzinach 9.30 – 10.30. 

START I META: Las Zdrojki Prawe, parking przy ognisku, dojazd autobusem lub własnym transportem. 

Trasa: 10 km ( dwie pętle po ok. 5 km), po urokliwych lasach Nadleśnictwa Turek – trasa po drogach leśnych. 

Trasa oznaczona, co jeden kilometr 

  
IV. UCZESTNICTWO 
1. Prawo udziału w klasyfikacji w „V Ogólnopolski Bieg na 10 km o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w 

Turku” mają funkcjonariusze/pracownicy Policji biorący udział w XXXII Biegu Niepodległości w Turku. 
2. Warunkiem klasyfikacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zaznaczenie uczestnictwa w 

DODATKOWEJ KLASYFIKACJI w formularzu zgłoszenia). 
3. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez organizatora w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. 
4. Uczestnictwo będzie możliwe wyłącznie na własny koszt. 
5. Obowiązują następujące opłaty za zakup pakietu startowego: 

- do 6 listopada 2021r. – 40 zł 
- w biurze zawodów w dniu zawodów – 60 zł 
Opłaty można dokonywać bezpośrednio po zarejestrowaniu zawodnika. 

5. Udział w biegu nie zwalnia policjantów/pracowników od zajęć służbowych. 
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Organizator /KPP w Turku/ nie ubezpiecza zawodników od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 
7. Uczestnicy „V Ogólnopolski Bieg na 10 km o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku" zobowiązani 
są do przestrzegania regulaminu „XXXII Biegu Niepodległości w Turku”. 

  
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
1. Generalna - kobiet i mężczyzn. 
2. Trzech najlepszych funkcjonariuszy/pracowników policji i trzy najlepsze funkcjonariuszki/ pracownice policji 

biorący udział w biegu otrzymają puchary ufundowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Turku. 
3. Po zakończeniu biegu przez trzech najlepszych zawodników/zawodniczek (zgodnie z listami wywieszanymi na 

tablicy ogłoszeń) nastąpi uroczyste wręczenie pucharów. Zwycięzców prosimy o pozostanie na ceremonii 
wręczenia nagród. 



 
 
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zgłoszenia przyjmowaną są na stronie oraz w Biurze zawodów XXXII Biegu Niepodległości w Turku. 
2 Regulamin biegu dostępny jest na stronie oraz na stronie http://www.turek.policja.gov.pl/. 
3. Dodatkowych informacji o klasyfikacji „V Ogólnopolskiego Biegu na 10 km o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Turku” udzielają: 
 - Mariusz Mikołajczyk, tel. 792365792 
 - Karol Suleja, tel. 609555318 
 


