
REGULAMIN 
I WODZISŁAWSKIEGO BIEGU PIWOSZA 

            1. CEL:
      

Popularyzacja biegów jako form zdrowego i aktywnego stylu życia.
Promocja zabytkowej starówki miasta Wodzisław Śląski.

2. ORGANIZATORZY:

 Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski
 Miasto  Wodzisław Śląski
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Wodzisław Śląski
 Klub Sportowy „FORMA” Wodzisław Śląski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

07.07.2013 r ( niedziela )  Wodzisław Śląski  Rynek.

            4. PROGRAM IMPREZY:

Biuro zawodów czynne od 11.00 do 12.30
Godzina 13.00 start do biegu na dystansie 10 km z elektronicznym pomiarem czasu.
30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców.

5. KLASYFIKACJA BIEGU:

Kategorie wiekowe -   K1 ( 18 – 35 lat ), K2 ( 36 - 49 lat ), K3 ( powyżej 50 lat ). 
Kategorie wiekowe -   M1 ( 18 – 35 lat  ), M2 ( 36 - 49 lat ), M3 ( powyżej 50 lat ) 

6.    NAGRODY W BIEGU:

Miejsca 1 - 3 w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchar oraz nagrodę rzeczową.
Miejsca 1 - 10 w każdej kategorii wiekowej otrzymają bony o wartości 100 zł na zakup dowolnego 

obuwia marki asics.
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal, ciepły posiłek, piwo oraz biorą udział w 

konkursach z nagrodami. 

7. UCZESTNICTWO:

Bieg przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.
Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział na własne ryzyko a organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów. 
Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków uczestnictwa. W 

trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi.
Opłata startowa wynosi:
wpłacona na konto do 15.06.2013 r. - 30 złotych,
wpłacona na konto do 30.06.2013 r. - 35 złotych,
Opłata startowa uiszczona w biurze zawodów wynosi 40 złotych. 
Zapisy na: 
stronie internetowej:   www.  run-timing.com  

w siedzibie KS Forma oś 1 maja 27 Wodzisław Śląski.

W sklepie turystyczno – sportowym monsun.com.pl ul. Minorytów 1 
Opłatę startową wraz z nazwą biegu należy wpłacać na konto:

PKO BP SA O/Wodzisław Śląski
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
nr. konta  97 1020 2472 0000 6202 0143 8324  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

10.   INFORMACJE DODATKOWE:        tel. 600 801 314

http://www.formabiegi.blo.pl/
mailto:biuro@monsun.com.pl
mailto:biuro@monsun.com.pl

