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R E G U L A M I N 

 
Bieg Legionów organizowany jest dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. 
Odbywa się corocznie, zawsze w sobotę poprzedzającą Święto – 11 Listopada. 

 
TRASA BIEGU 

Dystans ( + -) 10 km, nawierzchnia: trawiasta, asfalt, szutrowa, leśna ścieżka. 

Start: stadion KS „Kuźnia”. Jedno okrążenie na stadionie a następnie lewym 
brzegiem rzeki Wisły do mostu w Ustroniu Nierodzimiu, przebiegnięcie przez most 
i powrót prawym brzegiem rzeki do mostu na ulicy Kuźniczej, przebiegnięcie przez 
most na lewy brzeg Wisły i ul. Sportową do stadionu (meta).  
Limit czasu 1 godz. 15 minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Impreza ma charakter otwarty. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończą do  
5 listopada 2012 r. 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą 
rodziców lub prawnych opiekunów. Wszyscy powinni posiadać dokument 
stwierdzający datę urodzenia. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 
Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisanie oświadczenia o zdolności do 
udziału w biegu podpisanego własnoręcznie. 
Akceptując regulamin i dokonując 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.  
Zawodnik dokonuj ąc zgłoszenia jednocze śnie wyra ża zgodę na publikacj ę 
danych osobowych. 
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

 
 
 
 
 



KATEGORIE WIEKOWE 
Kobiety 

1. GRUPA 16 – 19 lat            ( 1996- 1993 ) 
2. GRUPA 20 – 34 lat            ( 1992 - 1978) 
3. GRUPA 35 – 49 lat            ( 1977 - 1963) 
4. GRUPA 50 lat i więcej.      ( 1962………) 

 
Mężczyźni: 

5. GRUPA 16 – 19 lat             ( 1996 - 1993 ) 
6. GRUPA 20 – 29 lat             ( 1992 – 1983 ) 
7. GRUPA 30 – 39 lat             ( 1982 – 1973 ) 
8. GRUPA 40 – 49 lat             ( 1972 – 1963 ) 
9. GRUPA 50 – 59 lat             ( 1962 – 1953 ) 
10. GRUPA 60 – 69 lat             (1952 – 1943 ) 
11. GRUPA 70 lat i więcej.       ( 1942 …….  ) 

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rocznik. 
 

ZGŁOSZENIA  
w termine do 5 listopada 2012 r.  

 
- przez internet na adres: rejestracja.ustron.pl   

wpisując się na listę zgłoszeń i dokonując opłaty startowej w wysokości 15 zł /osoby  
na konto TRS „Siła”  Bank Spółdzielczy nr 16 8129 0004 2001 0006 7739 0001  
z dopiskiem Bieg Legionów.   
lub 
- poczt ą – na adres: Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń 
przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty opłaty startowej 
na konto: TRS „Siła”  Bank Spółdzielczy nr 16 8129 0004 2001 0006 7739 0001  
z dopiskiem Bieg Legionów. 
 lub  
- faxem – 33/ 857 93 30 przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia i dowód wpłaty 
opłaty startowej na konto: TRS „Siła”  Bank Spółdzielczy nr 16 8129 0004 2001 0006 
7739 0001  
z dopiskiem Bieg Legionów. 
UWAGA !  
W dniu zawodów zgłoszenia i opłaty NIE b ędą przyjmowane.  
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, posiłek 
regeneracyjny, ciepły napój na mecie, pamiątkowy medal. 
 
Biuro zawodów: stadion KS „Kuźnia” , czynne w dniu imprezy od 800 – 1030 

 
W  dniu imprezy  weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, i 
podpisanie oświadczenia, że stan zdrowia zawodnika zezwala na udział  
w zawodach i start odbywa się na własną odpowiedzialność. Przy weryfikacji należy 
okazać dokument tożsamości oraz posiadać dowód wpłaty opłaty startowej. 
W przypadku nie zgłoszenia się na zawody dokonana wcześniej opłata startowa nie 
jest zwracana i nie może być przeniesiona na inną osobę. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



 
Karta zgłoszenia    

( Termin do 5 listopada 2012 r.) 
fax. (033) 857 93 30 

Nazwisko                      
Imię                     
Miejscowo ść                     
Ulica  nr../…                      
Klub                     
PESEL      Grupa wiekowa  Płeć K M 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAGRODY 
W każdej grupie wiekowej za trzy pierwsze miejsca zwycięzcy otrzymują puchar, 
nagrodę rzeczową i okolicznościowy dyplom. Po ukończeniu biegu wszyscy 
otrzymują pamiątkowy medal.  
 

ZAKOŃCZENIE BIEGU 
 

Stadion KS „Kuźnia”– ok. godz. 1300 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- bieg zostanie przeprowadzony wg przepisów PZLA 
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
- organizatorzy nie zapewniają możliwości skorzystania z natrysków, bezpłatnego   
  parkingu oraz strzeżonej szatni, nie ma możliwości zdeponowania rzeczy 
- 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 PRZEKA Ż I ZAPROŚ INNYCH. 

 
ORGANIZATORZY 

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

Towarzystwo Rekreacyjno Sportowe „Siła”. 
 


