
 
REGULAMIN  

XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG SOLIDARNOŚCI 
25 Sierpień 2018 

ORGANIZATOR 
Ognisko TKKF „Rytm” 

87-400 Golub-Dobrzyń, ul Pod Arkadami 2 

e-mail: jnadolski1@wp.pl 

tel. 509292512 

WSPÓŁORGANIZATOR 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Urząd Miasta 

MOZ NSZZ „Solidarność” 

TRASA BIEGU - ATEST PZLA, 
Dystans 10 km, dwie pętle, asfalt, zróżnicowana 

konfiguracja, na półmetku punkt odżywczy. 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
  8:30 - otwarcie biura zawodów/ hala 

sportowa/OSiR/ 

11:30 - zamknięcie biura zawodów 

11:55 - powitanie zawodników na linii startu 

12:00 - start 

15:00 - wręczenie nagród  

KLASYFIKACJA OPEN I do IV MIEJSCA 

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH 
Mężczyźni   Kobiety 

M- 10 /do 19 lat/   K -10 /do 19 lat/ 

M- 20 /20-29 lat/   K -20 /20-29 lat/  

M- 30 /30-39 lat/   K -30 /30-39 lat/ 

M- 40 /40-49 lat/   K- 40 /40-49 lat/ 

M- 50 /50-99 lat/   K- 50 /50-59 lat/ 

M- 60 /60-59 lat/   K- 60 /60-69 lat/ 

M- 70 /70-79 lat/   K- 70 /70-79 lat/ 

M- 80 /80 i powyżej  M- 80 /80 i pow 

 

  KLASYFIKACJA  

Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 

 

w kategoriach open K i M za miejsca I-III 

 nagrody rzeczowe,  

 

KLASYFIKACJA DRUŻYN 

za miejsca od I do III puchary oraz pakiety od 

sponsorów 

Warunek - 3 + 1 kobieta 

POMIAR CZASU 

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu 

chipów 

Pobranie chipu  i odpowiednie umocowanie   

jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

 

NAGRODY OPEN 

- mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-IV 

760; 500; 400; 200;  

- kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-IV 

760; 500; 400; 200;  

 W KATEGORIACH WIEKOWYCH K i M 
miejsca I-III nagrody rzeczowe,  

 

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie 

będą nagradzani w kategoriach wiekowych.  

 

UWAGA! 

 

Za pobicie rekordu trasy biegu organizator 

ustanowił nagrodę specjalną w M i K  w kwocie 

300 PLN 

 

UCZESTNICTWO 

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną 

zgodę rodziców lub osób prawnych na uczestnictwo 

w biegu; 

- pobranie przez uczestnika numeru startowego, 

oznacza przyjęcie regulaminu biegu, akceptuje go i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą 

zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 

25.08.2018r. 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać 

dowód osobisty lub paszport do kontroli daty 

urodzenia. 

- bieg odbędzie sie przy ograniczonym ruchu 

ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować 

szczególną ostrożność podczas biegu; 

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku; 

 

OPŁATA STARTOWA 

Pobierana będzie opłata startowa w wysokości:  

40 zł do dnia 30 czerwca 

50 zł do dnia 31 lipca  

Po tym terminie opłata wynosi 60 zł  

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty 

startowej. 

Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia,  

będą umieszczeni na liście uczestników biegu. 

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Chęć 

otrzymania faktury prosimy potwierdzić przy  

rejestracji. 

W ramach opłaty startowej, zawodnik otrzymuje 

pakiet startowy/numer startowy, koszulkę, 

medal,gadżety/ napoje oraz posiłek po biegu. 

Każdy zawodnik po biegu, będzie mógł pobrać ze 

strony internetowej komunikat biegu oraz zdjęcia. 

UWAGA! 

Organizator nie zapewnia koszulek zawodnikom, 

którzy zgłoszenia dokonają po wyznaczonym 

terminie 

 

ZGŁOSZENIA 

www.sts-timing.pl  

do dnia 20 sierpnia 2018 r. 

http://www.sts-timing.pl/

