
 

 
 

Regulamin 
6. Międzynarodowego Biegu na 10 km 

o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
 

1. CEL 
 
a) Wyłonienie najlepszego funkcjonariusza/pracownika/emeryta Policji biorącego 

udział „6. Międzynarodowym Biegu na 10 km o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Poznaniu”. 
b) Popularyzowanie biegania jako najprostszej formy rekreacji.   
c) Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

2. ORGANIZATOR 
 
a) Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. 
b) Komenda Miejska Policji w Kaliszu. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE  
  
a) „6. Międzynarodowy Bieg na 10 km o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji” 

w Poznaniu", odbędzie się w ramach „39. Międzynarodowego Biegu Ulicznego 

Ptolemeusza” w dniu 6.10.2019 roku. 
b) Start: Plac Wojciecha Bogusławskiego godz. 12

00
. 

c) Trasa biegu głównego: pl. Wojciecha Bogusławskiego - ul. Częstochowska -          
ul. Nowy Świat - ul. Górnośląska (do wieży ciśnień) - ul. Górnośląska -                  

  ul. Śródmiejska - al. Wolności - pl. Wojciecha Bogusławskiego –  
  dwie pętle po 5 km. 

d) Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny. 
 

4. UCZESTNICTWO 
 

a) Prawo udziału w klasyfikacji w „6. Międzynarodowym Biegu na 10 km o Puchar 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu” mają funkcjonariusze 

/pracownicy/emeryci Policji biorący udział w „39. Międzynarodowym Biegu Ulicznym 

Ptolemeusza”. 
b) Warunkiem klasyfikacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(zaznaczenie uczestnictwa w DODATKOWEJ KLASYFIKACJI w formularzu 
zgłoszenia - maksymalnie 3 kategorie). 
c) Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w biurze zawodów przy odbiorze pakietów 

startowych przez organizatora. 
d) Uczestnictwo będzie możliwe wyłącznie na własny koszt. 
e) Informacje dotyczące opłat za pakiet startowy, terminów oraz form płatności 

znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie internetowej, w zakładce 

„Regulamin płatności”.                                                                 



f) Udział w biegu nie zwalnia policjantów/pracowników od zajęć służbowych. 
g) Organizator/ KMP w Kaliszu/ nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób   
startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym     
ryzyko. Organizator /KMP w Kaliszu/ nie ubezpiecza zawodników od następstw   
nieszczęśliwych wypadków. 
 

h) Uczestnicy „6. Międzynarodowego Biegu na 10 km o Puchar Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Poznaniu" zobowiązani są do przestrzegania regulaminu „39. 

Międzynarodowego Biegu ulicznego Ptolemeusza”. 
 

 

5. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 
a) Generalna - kobiet i mężczyzn. 
b) Trzech najlepszych funkcjonariuszy/pracowników policji i trzy najlepsze 

funkcjonariuszki/pracownice policji biorący udział w biegu otrzymają puchary 

ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 
c) 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. 
 

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

a) Zgłoszenia elektroniczne przyjmowaną są za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego obecnego na stronie www.biegptolemeusza.pl . 
b) Regulamin biegu dostępny na stronie internetowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji         

 i  Rekreacji w Kaliszu w zakładce - 39. Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza – 

 06.10.2019 r. 
c) Dodatkowych informacji o klasyfikacji „6. Międzynarodowym Biegu na 10 km 

o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu” udzielają: 
      -  Piotr Maciejewski, KMP w Kaliszu, tel. 605 271 700 
      -  asp. Marlena Potasińska, KMP w Kaliszu, tel. 884 814 714. 

 


