
 

XXXII Tarnobrzeski Bieg Siarkowca 
im. Kazimierza Sławka 

 
29 kwiecień 2012r 

Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu 
 
 

 
ORGANIZATORZY: 

 Klub Biegacza WITAR 

 Urząd Miejski w Tarnobrzegu 

 Ognisko TKKF SIARKA 

 OSiR Tarnobrzeg 

 
TERMIN, DYSTANS, OPIS TRASY: 

 Termin  29 kwiecień 2012 roku,  godz.  8:00 – 14:00 

 Dystans   10 km  BIEG GŁÓWNY 
      2 km bieg OPEN ,  100 – 1500 m BIEGI MŁODZIEŻOWE 
     10 x 40 m SZTAFETA PRZEDSZKOLAKÓW 

 Trasa    plac Bartosza Głowackiego oraz ulice miasta Tarnobrzega 
                    

CEL IMPREZY: 

 Upowszechnianie masowego biegania 

 Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa 

 Popularyzacja regionu tarnobrzeskiego 
 
PROGRAM IMPREZY: 
8:00 - 10:45 - przyjmowanie zgłoszeń do biegów  

                            Plac Bartosza Głowackiego 
     9:45  - bieg dla dzieci niepełnosprawnych 
    10:00 - biegi młodzieżowe - Plac Bartosza Głowackiego, ulice Tarnobrzega 
    11:00 - start biegu głównego(10 km) - Plac Bartosza Głowackiego 
    12:15 - start do biegu OPEN (2000 m) - dla wszystkich chętnych 
                 bez ograniczenia wiekowego i kategorii wiekowych - Plac Bartosza 
                 Głowackiego 
    12:30 - sztafeta przedszkolaków 10x40 m - Plac Bartosza Głowackiego 
    13:30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie, 
                       
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby które: 

 Ukończyły 18-ty rok życia  
     ( obowiązuje okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) 

 Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać 
      zgodę rodziców  lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym. 

 
ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA: 

 Do dnia 25.04.2012r. na adres organizatorów    
      39-400 Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 7/15,  tel. 500012653  
      e-mail:   zenon.dziadura@wp.pl 

 Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu od godz. 8:00 – 10:30 
      Opłata startowa wynosi 20 zł   
      Z opłaty zwolnione są osoby powyżej 60 roku życia. 

 Sekretariat biegu czynny w dniu biegu od godziny 8:00 – 10:30 
      na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu 



 
 
ORGANIZACJA BIEGU: 
 W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje: 
  a.  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
  b.  Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 
   M0    do 19 lat 
   M1    20 - 29 lat 
   M2    30 - 39 lat 
   M3    40 - 49 lat 
   M4    50 - 59 lat 
   M5    60 - 69 lat 
   M6    powyżej 70 lat 
  c. Kategorie wiekowe kobiet 
   K1    do 35 lat 
   K2    powyżej 35 lat 
  e. Klasyfikacja dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego 
 Na mecie biegu głównego będą do dyspozycji napoje. 
 Biegaczom towarzyszyć będzie karetka pogotowia. 
 
NAGRODY I UPOMINKI: 

 Za zajęcie miejsca I – VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn 

 Za zajęcie miejsca I – III w klasyfikacji generalnej kobiet 

 Za zajęcie miejsc I – III upominki lub nagrody pieniężne w poszczególnych 
Kategoriach  wiekowych 

 
INNE: 
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

Wyniki biegu będą dostępne dla wszystkich uczestników po biegu 
i na  www.maratonypolskie.pl 

 

      ORGANIZATORZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


