
Regulamin imprezy 

,,BIEG PAMIĘCI” 

Wróblew – Mokrsko 07.09.2019 r. 

Bieg upamiętniający 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej  

 

I. CEL IMPREZY 

1. Upamiętnienie wydarzeń historycznych w pierwszych dniach września 1939 r., 

które miały miejsce na terenach gmin Mokrsko i Skomlina. 

2. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród młodzieży i dorosłych poprzez sport. 

3. Promocja Gminy Mokrsko i Skomlin. 

4. Popularyzacja aktywności fizycznej – biegania. 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko  

2. Gmina Mokrsko 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
1. ZSiP w Mokrsku 

2. ZSiP w Komornikach 

3. ZSiP w Krzyworzece 

4. ZSiP w Ożarowie 

 

III. TERMIN, MIJESCE I DYSTANS 

1. Bieg rozpocznie się 07.09.2019 r. o godz. 14.00 na Królewskiej Grobli we Wróblewie, gdzie 

we wrześniu 1939 wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. 

2. Zakończenie biegu nastąpi na Boisku Orlik w Mokrsku. 

Trasa biegu: start: Wróblew Królewska Grobla – Motyl Żelazna – Komorniki Plewina – 

Komorniki koło szkoły w stronę trasy kolejki - trasą kolejki w kierunku Mokrska - meta: 

Boisko Orlik w Mokrsku. 

Dystans: około 14 km.  

Dzieci i młodzież szkolna będzie pokonywała trasę na dwóch etapach - w sumie 4 km. I etap - 

z miejsca startu do trasy 19090 (Wróblew – Przedmość). Z tego miejsca dzieci zostaną 

przewiezione na dawny dworzec kolejki wąskotorowej w Mokrsku, skąd wystartują w II 

etapie biegu. Meta zaplanowana jest na Boisku Orlik w Mokrsku (ok. 1 km). 



 

IV. PRZEBIEG BIEGU 
 

1. Bieg będzie miał formę biegu przełajowego. 

 

2. Trasa biegu załączono do niniejszego regulaminu w formie mapki. 

 

3. Uczestnicy będą poruszali się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego, zajmując jeden pas ruchu drogowego oraz ustępując pierwszeństwa 

przejazdu na skierowaniach podporządkowanych  

4. Zawodnicy zostaną zabezpieczeni przez dwa pojazdy poruszające się odpowiednio: 

pierwszy za biegnącymi, z napisem Uwaga Bieg i sygnalizacją świetlną ostrzegawczą 

oraz drugi przed uczestnikami biegu (samochód OSP Mokrsko) ze służbą porządkową 

zabezpieczającą przejazdy przez skrzyżowania i dbającą o bezpieczeństwo 

biegnących. 

Pierwszy pojazd (OSP Mokrsko) pojedzie około 15 m przed biegnącymi lub będzie 

zabezpieczał przejazd przez skrzyżowania. Drugi pojazd będzie jechał ok. 10 m. za 

biegnącymi (OSP Komorniki). Pojazd będzie jechał z tablicą ostrzegawczą ,,Uwaga 

Bieg” i sygnalizacją świetlną ostrzegawczą.  

5. Biegnący zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych. 

 

6. Zawodnicy poruszają się maksymalnie blisko prawej krawędzi drogi. 

 

7. Biegnący nie mogą wyprzedzać pojazdu będącego przed nimi. 

 

8. Ratownik medyczny pojedzie w pojeździe poruszającym się za zawodnikami. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest przesłanie Karty Zgłoszenia, zgody opiekuna  

wraz z podpisanymi oświadczeniami na adres e-mailowy Biblioteki: 

gbpmokrsko@wp.pl w temacie wpisując: zgłoszenie do Biegu Pamięci, do dnia 23 

sierpnia 2019. 

2. W biegu może brać udział młodzież szkolna, a także dorośli. 

 

3. Uczestnicy biegu nie mogą mieć przeciwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach 

sportowych typu wytrzymałościowego. 

 

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane będą do przedstawienia przed biegiem zgody 

rodzica (opiekuna prawnego) do udziału w imprezie. 

 

mailto:gbpmokrsko@wp.pl


5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 

Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za 

kierowanie ruchem drogowym w tym Ochotniczej Straży Pożarnej i oraz osób 

odpowiedzialnych za organizację biegu. 

VI. INNE POSTANOWIENIA 

1. W trakcie biegu nie będzie formy współzawodnictwa. 

2. Bieg nie jest biegiem na czas, ma charakter symboliczny. 

3. Za przejazd uczestników biegu na miejsce startu odpowiedzialni są organizatorzy. 

4. Uczestnicy biegu mile widziani w strojach w barwach narodowych. 

5. Każdy uczestnik będzie musiał być zaopatrzony w elementy odblaskowe. 

6. W trakcie imprezy zabronione będzie posiadanie, zażywanie środków odurzających 

oraz spożywanie alkoholu. 

7. W trakcie biegu nie można samowolnie oddalać się z wyznaczonej trasy. 

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną od momentu startu do zakończenia biegu 

 

VII. OSOBY ODPOWIEDZIALNE NA TRASIE BIEGU Z RAMIENIA ORGANIZATORÓW: 

1. Rajmund Kieler – Prezes Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. 

2. Kamil Piekarski – Urząd Gminy Mokrsko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramowy program: 

1. Zbiorka na moście przy Królewskiej Grobli na rzece Prośnie we Wróblewie – godz. 

14.00. 

2. Przemowa historyczna – godz. 14.15. 

3. Start – godz. 14.30. 

4. Zakończenie biegu 16.15 – 16.30. 

5. Przemowa historyczna. 

6. Ognisko patriotyczne. 

a. Poczęstunek dla uczestników biegu, 

b. Wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, 

c. Wystawa zorganizowana z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

– 80 plakatów propagandowych z gazety wojennej. 

7. Zakończenie ok. godz. 20.00 


