
 

 

 Szanowni Państwo!  

 
Mamy zaszczyt zaprosić na 

                                 III Memoriał im. Legionistów Podhalańskich 
 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego 
 

Memoriał upamiętnia kilkuset Ochotników z terenu Podhala, którzy wstąpili do Legionów Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Pamięć o ich poświęceniu i czynie zbrojnym, służącym odzyskaniu przez Polskę 

Niepodległości po 123 latach zaborów, jest chlubą i dumą mieszkańców Podhala i wszystkich Polaków.  
 

 

Jest to impreza rekreacyjno-sportowa - biegi przełajowe, odbywające się po trasach dostosowanych do wieku 

uczestników, rozgrywane w czterech kategoriach z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.  

Memoriał zostanie przeprowadzony w dniu: 22.06.2021r. w Chochołowie – Trasy Biegowe Ośrodka                             

Szkolno-Wypoczynkowego „Na Kamieńcu”. 

Bezpieczeństwo w trakcie zawodów zapewni dyżur lekarski, stacjonowanie karetki pogotowia oraz obecność 

ratowników TOPR. 

 

22.06.2021 r.  

 

Godz. 9.00 - 9.45  Teren Ośrodka Szkolno -Wypoczynkowego „Na Kamieńcu” w Chochołowie            

                                     Rejestracja i wydawanie numerów startowych. 

 

Godz. 10.00                  Uroczyste otwarcie III Memoriału im. Legionistów Podhalańskich. 

 

Godz. 10.15               Rozpoczęcie zawodów i start w poszczególnych kategoriach, począwszy od      

                                     najmłodszych. 

 

Godz. 12.30                 Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów                                

w kategorii dzieci ze szkół podstawowych.  

 

Godz. 12.45                 Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów                                

w kategorii młodzież klas VII-VIII. 

 

Godz. 13.00                Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów                     

                                   w kategorii młodzież szkół ponadpodstawowych. 
  

Godz. 13.15                Rozdanie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczestników zawodów                     

                                   w kategorii dorośli. 
  

 

                                                                             
                        

                          

 

 
          Anna Paluch              Województwo Małopolskie       Centrum Kultury i Promocji         Marcin Ratułowski         Ludowy Zespół Sportowy                                                           

       Poseł na Sejm RP                                                              Gminy Czarny Dunajec        Wójt Gminy Czarny Dunajec    „Szarotka" Chochołów                                          

 

 

 

 



 
 

REGULAMIN 
III Memoriału im. Legionistów Podhalańskich 

 

1. W Memoriale biorą udział dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Małopolski. 

2. Biegi przełajowe będą rozgrywane jednego dnia w czterech kategoriach z podziałem na poszczególne grupy 

wiekowe: 

 

1) Dzieci ze szkół podstawowych: 

I grupa – rocznik 2013 i młodsi,  
A) Dziewczęta - dystans 300 m 

B) Chłopcy - dystans 300 m 

II grupa – rocznik 2011 i 2012,  

A)  Dziewczęta – dystans 500 m 

B)  Chłopcy– dystans 500 m 

III grupa – rocznik 2010,  

A) Dziewczęta - dystans 1000 m 

B) Chłopcy - dystans 1000 m 

IV grupa – rocznik 2009,  

A) Dziewczęta - dystans 1000 m 

B) Chłopcy - dystans 1500 m 

V grupa – rocznik 2008,  

A) Dziewczęta - dystans 1000 m 

B) Chłopcy - dystans 1500 m 

 

 

2) Młodzież klas VII-VIII 

   I grupa – rocznik 2007,  

A) Dziewczęta - dystans 1000 m 

B) Chłopcy - dystans 1500 m 

 II grupa – rocznik 2006,  
A)  Dziewczęta - dystans 1000 m 

B) Chłopcy - dystans 1500 m 

 

 

3) Młodzież szkół ponadpodstawowych: 

I grupa – rocznik 2005-2004,  

A) Dziewczęta - dystans 1500 m 

B) Chłopcy - dystans 2000 m 

II grupa – rocznik 2003-2002,  
A)   Dziewczęta - dystans 1500 m 

B) Chłopcy - dystans 2000 m 

 

 

4) Dorośli: 

I grupa – do 30 lat (rocznik 1991 i młodsi),  
A) Kobiety - dystans 3000 m 

B) Mężczyźni - dystans 3000 m 

II grupa – od 31 do 40 lat (rocznik 1990-1981),  

A) Kobiety – dystans 3000 m 

B) Mężczyźni – dystans 3000 m 

III grupa – od 41 do 50 lat (rocznik 1980-1971), 

A) Kobiety - dystans 3000 m 

B) Mężczyźni - dystans 3000 m 

IV grupa – od 51 do 60 lat (rocznik 1970-1961), 
A) Kobiety - dystans 2000 m 

B) Mężczyźni - dystans 2000 m 

V grupa – od 61 lat (rocznik 1960 i starsi), 
A) Kobiety - dystans 1000 m 

B) Mężczyźni - dystans 1000 m 

 



 
 

3. Szkoły (kategorie 1-3), których uczniowie zgłoszą chęć uczestnictwa w Memoriale oraz dorośli (kategoria 4) 

zobowiązani są podać nazwiska uczestników zawodów do wiadomości organizatorów do dnia 18.06.2021 roku. Formularz 

zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.pifsport.com.pl Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres:  

pifsport@interia.pl 

4. Zgłoszenia uczestników Memoriału są rejestrowane do osiągnięcia limitu 200 uczestników, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce zawodów w Chochołowie – Trasy Biegowe Ośrodka  

           Szkolno-Wypoczynkowego „Na Kamieńcu” na koszt własny.  

6. Uczestnicy rejestrują swój udział w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.45. 

7. Każdy zawodnik jest zobowiązany w dniu rejestracji dostarczyć do biura zawodów podpisane                             

oświadczenie Covid-19 (oświadczenie w imieniu ucznia podpisuje rodzic lub opiekun prawny).  

8. Każdy uczestnik otrzymuje przy rejestracji bon żywnościowy oraz numer startowy (obowiązek zwrotu numerów po 

zakończonym biegu). 

9. Organizatorzy zapewniają medal uczestnictwa dla wszystkich uczestników oraz medale i statuetki dla trzech 

pierwszych zawodników z każdej grupy wiekowej. 

10. Ze względu na bezpieczeństwo start zawodników odbywa się obowiązkowo w obuwiu sportowym bez kolców. 

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki nie wynikłe z winy organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy i dystansów. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych grup wiekowych w przypadku, gdy 

w danej grupie wiekowej ilość zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 3 zawodników. 

14. Ze względów bezpieczeństwa i w celu przeciwdziałania Covid-19 na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz 

zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną z wyłączeniem bezpośrednio zawodnika, który tuż przed startem może zdjąć 

maseczkę i założyć ją natychmiast po zakończeniu biegu oraz osób, które przedłożyły organizatorom zaświadczenie o 

przeciwwskazaniach do noszenia maseczki.  

15. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk - środki do dezynfekcji będą powszechnie dostępne.  

16.  Ze względów bezpieczeństwa należy również zachować dystans społeczny 1,5m.  

17.  Posiłki będą wydawane odrębnie dla każdej grupy zawodników na zaproszenie organizatora zawodów. 

18. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych okoliczności, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia lub odwołania memoriału. 

19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

20. Regulamin może ulec zmianie. 

 

http://www.pifsport.com.pl/
mailto:pifsport@interia.pl



