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REGULAMIN 
 
 

CEL IMPREZY 
- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. 

- rozpowszechnienie biegania jako najtańszej formy ruchu. 
Bieg odbywa się corocznie, zawsze w sobotę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości  

– 11 Listopada. 
 

TRASA BIEGU 
Dystans + -10 km, nawierzchnia: trawiasta, asfalt, szutrowa, leśna ścieżka. 

Start ze stadionu lewym brzegiem rzeki Wisły do mostu w Ustroniu Nierodzimiu, przebiegnięcie przez 
most i powrót prawym brzegiem rzeki do mostu przy zakładach kuźniczych, przebiegnięcie na lewy 

brzeg Wisły i ul. Sportową do stadionu (meta). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Impreza ma charakter otwarty. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończą do 7 listopada 2009 r. 

16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców lub opiekunów. Osoby 
pełnoletnie powinny posiadać dowód osobisty. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia 

 o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie. 
Akceptując regulamin i wypełniając kartę zgłoszenia do udziału w zawodach, uczestnik zrzeka się 
prawa dochodzenia odszkodowania od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 
szkody związanej z zawodami. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może 

rościć żadnych roszczeń do organizatora. Po zawodach organizator może wykorzystać dane osobowe 
do publikacji wyników zawodów w mediach. 

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 
 
 

KATEGORIE WIEKOWE 
Kobiety 

16 – 19 lat            ( 1993 - 1990 ) 
20 – 34 lat            ( 1989 - 1974) 
35 – 49 lat            ( 1974 - 1959) 
50 lat i więcej.      ( 1959………) 

 
Mężczyźni: 

16 – 19 lat             ( 1993 - 1990 ) 
20 – 29 lat             (1989 – 1980 ) 
30 – 39 lat             (1979 – 1970 ) 
40 – 49 lat             (1969 – 1960 ) 
50 – 59 lat             (1959 – 1950 ) 
60 – 69 lat             (1949 – 1940 ) 
70 lat i więcej.       (……………...) 

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rocznik. 



 
ZGŁOSZENIA  

Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 
43-450 Ustroń, 

- fax. (033) 857 93 30 
 

 e-mail:um-turystyka@ustron.pl  
 

opłata 10 zł w terminie do 5 listopada 
w dniu zawodów 15 zł 

Numer startowy zawodnik otrzymuje w dniu imprezy po dokonaniu opłaty startowej. 
Biuro zawodów: KS „Kuźnia” , czynne w dniu imprezy od 9.00 – 10. 45 

 
 

Karta zgłoszenia 
 

Nazwisko                       
Imię                       

Adres miejscowość           kod      
ulica             nr      

Rok  urodzenia     Grupa wiekowa  Płeć K M 
 
Oświadczam, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w zawodach i zapoznałem 
(-am) się z regulaminem zawodów, akceptuję jego warunki.  
 
 
 
        /…………………………………/ 
        podpis 

 
 

NAGRODY 
Trzy pierwsze miejsca w grupie wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują puchar, wszyscy pamiątkowe 

medale, każdy bierze udział w losowaniu nagród rzeczowych. 
Dodatkowo, nagrody niespodzianki. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- bieg zostanie przeprowadzony wg przepisów PZLA 
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
 

NOCLEGI 
Zamawiać bezpośrednio:  

Miejska Informacja Turystyczna  
Rynek 2, 43-450 Ustroń 

tel. ( 033 ) 854 26 53  
 

INFORMACJE PRZEKAŻ I ZAPROŚ INNYCH. 
 

DZIĘKUJEMY ZA WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA. 
  

ORGANIZATOR 
Urząd Miasta w Ustroniu, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
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