
 

 

               V MISTRZOSTWA POLSKI          

        ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCIOWYCH 

              W PARZYMIECHACH           

                                     

CEL IMPREZY• Propagowanie idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową.   Popularyzacja i upowszechnianie 

biegania jako zdrowej  i trzeźwej formy sportu i wypoczynku . Poznawanie walorów malowniczych lasów i pól w 

Parzymiechach. Zdrowa rywalizacja i sprawdzenie swoich sił w biegu , z dala od alkoholu i innych środków 

uzależniających. Promocja Gminy Lipie i NZOZ OTU w Parzymiechach (pow. Kłobuck, woj. śląskie)• Propagowanie 

zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród społeczności osób 

wolnych od nałogu i lokalnej społeczności. 

ORGANIZATOR. Ognisko TKKF „Zryw” w Parzymiechach,  

WSPÓŁORGANIZATORZY . Urząd Gminy Lipie , GOK w Lipiu, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ośrodek 

Terapii Uzależnień w Parzymiechach, LGD Zielony Wierzchołek Ślaska w Kłobucku. 

TERMIN I MIEJSCE.    19.09.2021r. niedziela, bieg główny- start godz.14.00 .Boisko sportowe Sokół Parzymiechy, 

w Parzymiechach ul. Kasztanowa 5.  

TRASA I DYSTANS.  Bieg–10 km : 80% droga asfaltowa, 15% droga polna, 5% droga szutrowa. 



 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY : Zapisy do dnia 12.09.2021r. lub do wyczerpania limitu 250 

startujących w biegu głównym. Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze 

Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania pakietu startowego ,chipa oraz numeru 

startowego. Chip startowy po ukończeniu rywalizacji należy zwrócić na wskazane miejsce. 

UWAGA. Udział możliwy wyłącznie na podstawie zaświadczenia organizacji 

trzeźwościowych, bądź placówek leczenia uzależnień.  Brak zaświadczenia 

skutkować będzie wykreśleniem z rywalizacji w tej kategorii. Weryfikacja w biurze 

zawodów. Drugim warunkiem  udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub ręczne 

złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną 

odpowiedzialność. Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną - Zgłoszenia 

przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie:https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-

hopfera-w-parzymiechach 

Zapisujemy się na bieg główny na 10 km , dodatkowo na formularzu zaznaczając , że 

chcemy uczestniczyć w MPŚT w Parzymiechach. Udział w tej klasyfikacji nie wiąże się z 

żadnymi dodatkowymi kosztami . Płacimy wyłącznie za klasyfikację w biegu głównym 

Biuro zawodów V MPŚT  czynne od 11.00 do 13.30.Numery startowe wydawane będą po 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-hopfera-w-parzymiechach
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/43-bieg-jesienny-im-red-tomasza-hopfera-w-parzymiechach


okazaniu dokumentu tożsamości. Uczestnik biegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje 

warunki niniejszego regulaminu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

organizatora. 

Uwaga . W przypadku trudnej sytuacji życiowej bądź przebywania na leczeniu  
odwykowym zamkniętym , po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź 
mailowym, zwalniamy z opłaty startowej za bieg główny. 

 

   

KLASYFIKACJA KOŃCOWA. Generalna mężczyzn i  generalna kobiet . Za zajęcie miejsc od 1 do 5  

zarówno panie jak i panowie zostaną uhonorowani. Miejsca od 1-3 puchary oraz nagrody 

rzeczowe. Miejsca 4-5 nagrody rzeczowe. 

 

Wyniki końcowe dostępne będą na fanpage`u biegu Bieg Jesienny 
im.red.Tomasza Hopfera w Parzymiechach .Każdy uczestnik otrzyma również 
wiadomość SMS zawierającą informację o uzyskanym czasie i lokacie. 

 

KWESTIE SPORNE. rozstrzyga organizator zawodów, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. Pisemne 

protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu BIEGU GŁÓWNEGO w niedzielę. 

Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

 

KOORDYNATOR V MPŚT 

 

Andrzej Wieloch 

 bieghopfera@o2.pl 

Tel. 607 754 699 

 

 

 


