
 

 
MEMORIAŁ TOMASZA HOPFERA 
 
ORGANIZATORZY : 

Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów” 
Akademicki Związek Sportowy Warszawa 
Park Kultury w Powsinie 
Impreza organizowana jest przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego 
Warszawy  Dzielnica Ursynów 
TERMIN I MIEJSCE: 

7.03.2020 r. sobota godz. 10.50 
Warszawa, Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1 
DOJAZD: 

Autobus 519 z Dworca Centralnego lub Metrem stacja Kabaty. 
PROGRAM ZAWODÓW: 
Biegi dla dzieci: 

rocznik 2012,2011,2010,2009 - ok. 600 m 
rocznik 2007, 2008 - ok. 1000 m 
Młodziczki 2005,2006 - ok. 1500 m   + PK 
Młodzicy 2005, 2006 - ok. 2000 m     + PK 
GŁÓWNY BIEG MEMORIAŁOWY 2500m K 

(rocznik 2004 i starsi) 
GŁÓWNY BIEG MEMORIAŁOWY 5000m M 

(rocznik 2004 i starsi) 
Dodatkowo roczniki 2004 i starsi mogą wziąć udział w biegu dla Młodziczek (ok. 1500m PK) 
oraz dla Młodzików (ok. 2000 m PK) 
UWAGA: 
W ramach Memoriału Tomasza Hopfera odbędzie się kolejny rzut Ligi Akademickich  
Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Biegach Przełajowych. 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych posiadający 
aktualne badania lekarskie. 
W zawodach mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami klubów sportowych, które 
zgłoszą się w wymaganym terminie i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą 
stosowne oświadczenie. 
ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawodników odbywają się poprzez formularz http://online.datasport.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 
CZWARTKU 05.03.2020 do godziny 15:00 
PROTESTY: 

Można składać 10 minut po zakończeniu konkurencji u Sędziego Głównego zawodów. 
NAGRODY: 
Zawodnicy biorący udział w biegu na 2,5 i 5 km będą nagradzani za udział 
w Biegu Memoriałowym Tomasza Hopfera bez podziału na kategorie 
wiekowe. 



Puchary/statuetki za miejsca I – III w kategorii wiekowej dzieci i młodzików. 
W biegach memoriałowych - puchary/statuetki za miejsca I-III, nagrody. 
Medale pamiątkowe dla pierwszych 50-ciu osób przekraczających linię mety w każdym z 
biegów. 
Dla studentów przewidziana jest oddzielna klasyfikacja oraz nagrody. 
Dodatkowe informacje i wyniki zawodów będą dostępne na stronach internetowych 
www.aklursynow.pl, www.ursynow.pl oraz na profilu 
https://www.facebook.com/AklUrsynow 
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych 
organizatora 
uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku 
w celu 
promocji Memoriału Tomasza Hopfera oraz dokumentowania zawodów, a 
także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty 
współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne 

 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki 

 organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

 organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów 

 uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko 
PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW - PROJEKT 
10:50 Rozpoczęcie zawodów 
11:00 Bieg dzieci rocznik 2012 - 2009 
11:15 Bieg dzieci rocznik 2007 - 2008 
11:30 Bieg młodzików rocznik 2006 i 2005(dziewczęta) plus PK 
11:45 Bieg młodzików rocznik 2006 i 2005 (chłopcy) plus PK 
12:00 Bieg Memoriałowy Kobiet 
12:20 Bieg Memoriałowy Mężczyzn 
ok. 12:40 Dekoracje i zakończenie zawodów 
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie. 
W zależności od ilości zgłoszonych uczestników biegi mogą zostać rozdzielone lub łączone. 


