
Po  raz  czternasty  zorganizowany  zostanie  –  dla  uczczenia  odzyskania 
niepodległości  –  Marszobieg  Niepodległości.  Jego  trasa  tradycyjnie  już 
wiedzie spod Kopca Józefa Piłsudskiego przepięknymi ścieżkami Sowińca 
oraz Sikornika i kończy się u stóp Kopca Tadeusza Kościuszki. 

Tegoroczny Marszobieg odbędzie się w sobotę, 8 listopada. Start o godzinie 11.30. 
Dla zainteresowanych publikujemy regulamin imprezy. 
I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie  pamięci  wielopokoleniowej  drogi  narodu  polskiego  ku 

niepodległości Ojczyzny poprzez marszobieg jako aktywną formę obchodów 
Święta  Niepodległości.  Oprócz uroczystości  rocznicowych  organizowane są 
zawody  biegowe  na  malowniczej  trasie  turystycznej  z  kopca  im.  Józefa 
Piłsudskiego  na  kopiec  im. Tadeusza  Kościuszki.  W  imprezie,  tradycyjnie 
organizowanej w listopadzie, uczestniczy młodzież szkolna, zawodnicy klubów 
sportowych oraz mieszkańcy Krakowa.

II. ORGANIZATORZY
2. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Urzędu Miasta Krakowa – tel. 012 644 87 

01
3. STUDIO 2 BIURO PROMOCJI – realizator bezpośredni – tel. 012 357 76 77

III. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM
1. Marszobieg przeprowadzony zostanie w dniu 8 listopada 2008 r. (sobota) na 

trasie  pomiędzy  kopcem im.  Józefa  Piłsudskiego  a  kopcem im.  Tadeusza 
Kościuszki wg programu:

● 9.30 – 11.00 zgłoszenia, odbiór kart startowych i koszulek na kopcu 
im. J. Piłsudskiego,

● 11.00 – 11.20 uroczystości  rocznicowe na kopcu im. J.  Piłsudskiego, 
montaż poetycki,

● 11.20 – 11.30 złożenie kwiatów pod krzyżem,
● 11.30 start do marszobiegu spod kopca im. J. Piłsudskiego,
● 13.00 głoszenie wyników marszobiegu i  wręczenie nagród – 

na kopcu im. T. Kościuszki,
● 11.30 – 13.30 program  artystyczny  na  kopcu  im.  T.  Kościuszki 

(występy estradowe, konkursy).
UWAGA: 
START: wszyscy rozpoczynają marszobieg ze startu wspólnego. 
META: kobiety oraz mężczyźni wbiegają na metę do osobnych (oznaczonych) 
lejów. 

IV. UCZESTNICTWO 
1. W  marszobiegu  mogą  brać  udział  wszyscy,  bez  względu  na  miejsce 

zamieszkania  i wiek,  którzy  zgodnie  z  regulaminem zgłoszą  swój  udział  u 
bezpośredniego realizatora imprezy.

2. Małoletni  do 18 roku życia  biorą udział  w marszobiegu za zgodą rodziców 
(opiekuna).  Pozostali  uczestnicy  biorą  udział  w  marszobiegu  na  własną 
odpowiedzialność.

3. Organizator  zaleca  posiadanie  przez  uczestników  marszobiegu  aktualnych 
badań lekarskich.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestników,  jak  również  za 
posiadane mienie majątkowe.



5. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ubezpieczenie  uczestników 
marszobiegu od nieszczęśliwych wypadków.

V. NAGRODY
1. Za 1 – 3.  miejsce w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – puchar + nagroda 

rzeczowa.
Uwaga: zwycięzcy  (1-3)  w  kat.  OPEN  nie  będą  ponownie  nagradzani  w 
kategoriach wiekowych.

2. Koszulka dla uczestnika Marszobiegu: – koszulki będą wydawane na starcie 
(do wyczerpania) wraz z kartami startowymi – osobno dla kobiet i osobno dla 
mężczyzn – decyduje kolejność zgłoszeń,

3. Kategorie wiekowe  – nagrody rzeczowe (osobno dla kobiet i mężczyzn):
• do 10 lat za 1 – 3. miejsce
• 11 – 12 lat za 1 – 3. miejsce
• 13 – 15 lat za 1 – 3. miejsce
• 16 – 20 lat za 1 – 3. miejsce
• 21 – 30 lat za 1 – 3. miejsce
• 31 – 40 lat za 1 – 3. miejsce
• 41 – 50 lat za 1 – 3. miejsce
• 51 – 60 lat za 1 – 3. miejsce
• powyżej 61 lat za 1 – 3. miejsce

4. Nagroda dla najmłodszego i dla najstarszego startującego uczestnika biegu.
5. Kategoria rodzinna – drużyny 4 – osobowe. Uczestniczy zespół mieszany (2 

kobiety i 2 mężczyzn), w tym obowiązkowo jeden z rodziców lub dziadków – 
decyduje suma punktów uzyskanych przez członków rodziny startujących w 
biegu wg klucza: 1. miejsce – 1 pkt., 2. miejsce – 2 pkt., … itd.

6. Za miejsca 1-3 w tej kategorii przyznawane będą nagrody rzeczowe.
7. Kategoria  klubowa (osobno dla  kobiet  i  mężczyzn):  drużyny  3  – osobowe, 

zgłoszenia  przyjmowane  tylko  na  podstawie  listy  uczestniczących  w  biegu 
zawodników klubu  (imię,  nazwisko,  rok  urodzenia)  potwierdzonej  pieczęcią 
klubu, podpisem osoby statutowo uprawnionej do reprezentowania klubu oraz 
podpisem opiekuna ekipy. O kolejności decyduje suma punktów uzyskanych 
przez  zawodników  klubu,  wg klucza:  1.  miejsce  –  1  pkt.,  2.  miejsce  – 
2 pkt., … itd.

8. Za  miejsca  1-3  w  tej  kategorii  przyznawane  będą  puchary  i  drużynowe 
nagrody rzeczowe.

9. Losowanie innych nagród przygotowanych przez realizatora bezpośredniego.

Zmieniony ( 13.10.2008. )


