
REGULAMIN MIERZĘCIN TRAIL JUNIOR 
 
1. Cel: 

1.1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako 
najprostszej formy rekreacji wśród dzieci. 

1.2. Promocja Pałacu Mierzęcin i okolic. 
1.3. Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i poznawania przyrody. 

2. Organizator: 
Stowarzyszenie Bieg Lwa, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec. 

3. Termin i miejsce: 
3.1. Biegi odbędą się 2 września 2017 roku w okolicy Majątku Mierzęcin. 
3.2. Start zlokalizowany będzie w Parku Angielskim od godziny 13:00. 
3.3. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywają się według harmonogramu: 

- 13:10 – start biegów kat. D0 i D1, 
- 13:25 – start biegów kat. D2, 
- 13:35 – start biegów kat. D3, D4. 

4. Trasa: 
Trasy będą wiodły parkiem oraz lasami i polami w okolicy Pałacu Mierzęcin. 

5. Kategorie wiekowe i dystanse: 
- D0 – do 5 lat (2017–2012) – dystans ok. 300 m 
- D1 – 6 – 7 lat (2011–2010) – dystans ok. 300 m 
- D2 – 8 – 9 lat (2009–2008) – dystans ok. 600 m 
- D3 – 10 – 11 lat (2007–2006) – dystans ok. 1 km 
- D4 – 12 – 15 lat (2005–2002) – dystans ok. 2 km 

Dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie. 
6. Zgłoszenia: 

6.1. Biuro zawodów mieści się w okolicy startu w Parku Angielskim Majątku Mierzęcin. 
6.2. Zgłoszeń można dokonywać 2 września 2017 w biurze zawodów od godziny 11:00. 
6.3. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego musi nastąpić najpóźniej 15 minut przed startem 
biegu danej kategorii. 
6.4. Przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego. 
6.5. Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach 
lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu. 
6.6. Dzieci, które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia, 
zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie 
będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej. 

7. Opłata startowa: 
Opłata startowa wynosi 10 zł. 

8. Nagrody: 
8.1. W kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 – nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają 
taką samą nagrodę: pamiątkowy medal i słodki upominek. 
8.2. W kategoriach wiekowych D2, D3, D4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe za miejsca 1–3. 
8.3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. 

9. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin Mierzęcin Trail. 
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