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11.03.2012 

JASNE BŁONIA SZCZECIN 
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,,Bieg Kobiet’’- z okazji Dnia Kobiet 

 

Cel: 

 promocja sportu 

 upowszechnienie aktywności fizycznej - biegania wśród kobiet 

 uczczenie Dnia Kobiet na sportowo 

 aktywne spędzanie czasu przez szczecinian 

 

Termin: 

 11.03.2012 - godz. 12.00 - wszyscy 

 

Miejsce: 

1.  Start i Meta – Jasne Błonia Szczecin 

2.  Dystans – 4 km - Bieg / Nordic Walking 

3.  Dodatkowo bieg  - 1 km dla dziewczynek b/o do 13 roku życia 

 

ZGŁOSZENIA:  

 internetowo poprzez stronę www.datasport.pl oraz poprzez stronę 

Ruchowej Akademii Zdrowia www.raz.szczecin.pl  

 termin zgłoszeń internetowych upływa 08.03.2012 o godzinie 23.59  

 opłata startowa  - do 8 marca 10 zł 

        - do 10 marca 15 zł 

        - w dniu biegu 20 zł 

http://www.datasport.pl/
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 w cenie opłaty startowej każda uczestniczka otrzymuje pakiet startowy 

(numer startowy, jednorazowy elektroniczny chip do pomiary czasu, 

koszulkę (opcjonalnie rozmiar S,M), medal wręczany po ukończeniu 

biegu, profesjonalną obsługę przed i po biegu oraz przygotowanie 

trasy)  

 Biuro Biegu w dniu zawodów w miejscu startu w godz. 8-11 

 Biuro Biegu będzie również otwarte w terminie oraz miejscu podanym 

przez organizatora na stronie www.raz.szczecin.pl w celu pobrania 

pakietu startowego 

 Liczba numerów startowych ograniczona do 300 (decyduje kolejność 

wpłaty) 

 

Opłata na konto Ruchowej Akademii Zdrowia: 

ING Bank Śląski Nr: 79 1050 1559 1000 0090 9279 6193 

Z podaniem Imienia i NAZWISKA i dopiskiem BIEG KOBIET 

 

Bieg dodatkowy: 

 1 km bez opłaty / bez numerów, bez pomiaru czasu chip  

 w dniu startu od 9.00-11.00 –biuro zawodów Jasne Błonia  

 

UWAGI : 

 Bieg Kobiet (główny 4km) - tylko Panie 

 Dodatkowy bieg (1km) dziewczynki b/o do 13 roku życia (oświadczenie 

– zgoda rodziców) 

http://www.raz.szczecin.pl/
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Pomiar czasu i komunikat: 

 CHIP - pomiar elektroniczny  

 wyniki na stronie www.raz.szczecin.pl 

 Pozostałe informacje: 

 zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne 

 obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

leży w gestii zawodników 

 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki 

 młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna 

 protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu 

zawodów lub opublikowaniu wyników 

 interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów. 

 porwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na 

konto organizatora 

 opcjonalnie przy zgłoszeniach prosimy zaznaczyć rozmiar koszulki 

promocyjnej (S,M) Biegu Kobiet 

http://www.raz.szczecin.pl/

