
                      „5. CIESZYŃSKI FORTUNA BIEG" 
                      REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, 
Město Český Těšín,
MUKS „SZS" Cieszyn, 
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak w Bielsku - Białej.

TERMIN:
21 kwietnia 2013 r. godz.12.00.

TRASA:
Pętla (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przez mosty graniczne na dystansie 10 km (atest  
PZLA) . UWAGA NOWA TRASA
Start - Al. Jana Łyska obok stadionu MOSiR. Meta - bieżnia stadionu MOSiR.
Ze względu na specyfikę trasy (drogowe przejścia graniczne) obowiązywać będzie limit czasu-75'.

UCZESTNICTWO:
W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą 
posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 
w dniu  21.04.2013  r.  W czasie  weryfikacji  zawodnicy  muszą  okazać  dowód  osobisty  lub  paszport  do 
sprawdzenia  daty  urodzenia  oraz  pobrać  numer  startowy,  co  będzie  oznaczało  akceptację  niniejszego 
regulaminu  oraz zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  organizatora,  a  także  podpisać 
oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.
Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  do  dnia  15  kwietnia  2013  za  pośrednictwem  stron:  www.maratonypolskie.pl lub 
www.fortuna.bieguliczny.pl albo listownie na adres: MOSiR Cieszyn 43-400 Cieszyn Al. J. Łyska 21. 

FINANSOWANIE:
Opłata startowa wynosi  30 zł brutto po wpłacie na konto do terminu zgłoszeń, 40 zł brutto po terminie 
zgłoszeń płatne w kasie biura zawodów.
Koszty organizacji ponoszą organizatorzy, koszty podróży i pobytu uczestnicy biegu.

KLASYFIKACJE:
-generalna K i M,
-na lotnej premii,
-w kategoriach wiekowych:

Mężczyźni: Rocznik: Kobiety:

M16 16-29 lat (1997-84) K16 16-29 lat

M30 30-39 lat (1983-74) K30 30-39 lat

M40 40-49 lat (1973-64) K40 40-49 lat

M50 50-59 lat (1963-54) K50 50-59 lat

M60 60-69 lat  (1953-44)       (1953 i starsze) K60 60 lat i więcej 

M70 70 lat i więcej (1943 i starsi)

http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.fortuna.bieguliczny.pl/


UWAGA: 
-  bieg  zaliczany  jest  do  Pucharu  Beskidów  w  biegach  ulicznych  (szczegółowe  informacje  na 
www.halfmarathon.zywiec.pl, www.fortuna.bieguliczny.pl, www.asir.pl  ),  
- przed biegiem głównym odbędzie się bieg młodzieżowy na dystansie ok. 2 km (1994 i mł.).

NAGRODY:
Pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1-6:
1. 2000 zł i puchar
2. 1500 zł i puchar
3. 1000 zł i puchar
4. 600 zł
5. 400 zł
6. 200 zł
W kategoriach wiekowych:
1. ok. 200 zł nagroda rzeczowa HI-TEC
2. ok. 150 zł nagroda rzeczowa HI-TEC
3. ok. 100 zł nagroda rzeczowa HI-TEC 
Lotna premia w kategorii K i M

Uwaga: nagrody będą sumowane.

UCZESTNIK
Każdy uczestnik biegu otrzyma koszulkę („techniczną”), numer startowy z agrafkami, dyplom uczestnictwa, 
ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie, a zawodnicy na miejscach 1 - 500 pamiątkowy medal.

POMIAR CZASU - Data Sport:
Chipy aktywne, wydawane bez kaucji, zwracane na mecie, przypinane wygodnie paskiem na rzep na kostkę.

BIURO ZAWODÓW:
Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00.-11.00. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Cieszynie Al. Jana Łyska 21.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  oraz  ubezpieczenie  wszystkich  zawodników od  następstw NW 
podczas trwania biegu . Organizator nie zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za zgłoszenia pisemne, które do niego nie dotarły w terminie. Każdy zgłoszony zawodnik 
jest  zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy przygranicznej.  
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

NOCLEGI:
Możliwość zamówienia noclegów z 20/21 kwietnia w:

− „Gościńcu  Sportowym"  MOSiR,  al.  Łyska  21  tel.  /33/8525348,  www.mosir-hotel.pl, e-mail: 
recepcja@mosir-hotel.pl (55 zł/osobę),

− Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Błogocka 24 tel. /33/ 852 16 29, e-mail: 
www.ssm@autograf.pl     (ok. 30 zł/osobę).

mailto:www.ssm@autograf.pl
mailto:recepcja@mosir-hotel.pl
http://www.mosir-hotel.pl/
http://www.asir.pl/
http://www.asir.pl/
http://www.fortuna.bieguliczny.pl/
http://www.halfmarathon.zywiec.pl/

