
 

REGULAMIN 

XXIV Nocnego Biegu Ulicznego Solidarności 

 

 
       1. Cel imprezy:            Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu              

               i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci, dorosłych i osób    

                                      niepełnosprawnych.   

                                      Promocja Podkarpacia w tym Rzeszowa, na świecie i w Polsce.   

                                                                 

2. Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa. 

 

3. Termin i miejsce: 31.08.2013r godz.18
00

       Start – Meta: Rynek – Rzeszów 

 

4. Trasa:             Rynek Rzeszowski, ul.Mickiewicza, ul.Gałęzowskiego, ul.Sobieskiego, ul.Sokoła,    

              Plac Farny, ul.Kościuszki, Rynek  Rzeszowski  – 1 pętla (1500m)   

                                          

18
00 

– zapalenie zniczy pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i oficjalne otwarcie  
18

15
 – bieg na 1500m dla:  

           urodzonych w 2002r i młodszych,  

           dwie kategorie wiekowe dla dzieci urodzonych w 2001r – 2000r i 1999r – 1998r  

           oraz działaczy Solidarności i regionalnych VIP-ów  

18
30

 – bieg na 3000m dla:  

           chłopcy i dziewczęta - junior i junior młodszy 1994r – 1995r i 1996r – 1997r                                                                                            

18
45

 – X wyścig na 1500m dla osób niepełnosprawnych na wózkach z oddzielną klasyfikacją 

          do godziny 19 
50

 ceremonia wręczania nagród.         

20
00 

– bieg OPEN na 6000m – start wspólny z oddzielną  klasyfikacją wg kategorii: 

 

            K.M.-16 – (16-19 lat) – 1997 – 1994 ( osoby niepełnoletnie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

            na piśmie) 

 K.M.-20 – (20-29 lat)  – 1993 – 1984 

K.M.-30 – (30-39 lat) – 1983 – 1974 

K.M.-40 – (40-49 lat) – 1973 – 1964 

K.M.-50 – (50-59 lat) – 1963 – 1954 

K.M.-60 – (60-69 lat) – 1953 – 1944 

K.M.-70 – (powyżej 70 lat) – 1943 i starsi 

 

           Około godziny 21
30

 ceremonia wręczenia nagród.  

 

         5.  Nawierzchnia:  asfalt i bruk 

 

6. Nagrody:  - dla urodzonych w 2002r i młodszych  

                                            sześć pierwszych miejsc: dyplom i nagroda rzeczowa 

                                               - pozostałe kategorie  

       trzy pierwsze miejsca: dyplom i nagroda rzeczowa 

 

                 W kategorii OPEN (kobiety i mężczyźni):  

 

I    miejsce  -    700,00 zł  +  puchar 

II   miejsce  -    500,00 zł 

III  miejsce  -    400,00 zł 

              IV  miejsce  -    300,00 zł 

    V  miejsce  -    200,00 zł 

VI  miejsce  -    200,00 zł 

 

 

 

 

 

 



 

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca (nagroda rzeczowa) z 

wyłączeniem pierwszych sześciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu 

OPEN 

 

Nagrody rzeczowe nie odebrane w dniu zawodów nie będą wysyłane do zwycięzców.  

                                                                                                                                                                                             

Każdy uczestnik, który ukończy bieg OPEN otrzyma okolicznościowy medal. 

 

 

       7. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

 

       8. W biegu OPEN obowiązują tylko numery startowe organizatora, przypięte z przodu na      

  wysokości klatki piersiowej, które po biegu muszą być zwrócone organizatorom. 

 

       9. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  

  ewentualny zły stan zdrowia lub ukryte choroby.  

 

       10. Zgłoszenia do biegu OPEN na formularzu elektronicznym, po wpłaceniu wpisowego                                                 

    w kwocie 20 zł. - wpisowe w dniu zawodów wynosi  40 zł.   

    Zapisy: - scena na Rynku Rzeszowskim od godz.15
30

 do godz.17
30

 . 

 

          - opłaty należy wpłacać  na konto PKO BP S.A. I O/Rzeszów 26102043910000610200460477 

 - opłata startowa nie podlega zwrotowi 

 - organizator  nie odpowiada, za nieterminowość wpłat 

 

                                                                                                                                                                                                

Członkowie NSZZ ,,Solidarność” po okazaniu stosownego dokumentu przynależności do związku są 

zwolnieni z wpisowego, pobierają  numer startowy i pozostawiają dokument z macierzystej Komisji 

Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” u organizatorów.  

                                                                                                                                                                                                      

Wyodrębniona zostanie dodatkowa kategoria członków NSZZ ,,Solidarność’’ w kategorii OPEN:                                        

K.M. – trzy pierwsze miejsca bez względu na wiek.  

 

11. Odbierając numer startowy, zawodnik otrzymuje pakiet startowy.    

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz  

 zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych,  

 a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych  

 organizatora.  

              

         12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu i warunków bez podania przyczyn. 

    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

     

 

Informacje szczegółowe można uzyskać:                                                                                                                  

Ryszard Szyszka tel. 604614735, e-mail:ryszard.szyszka@wskrz.com  

Irena Złamaniec tel. 662207118,  e-mail:irena.zlamaniec-contractor @wskrz.com      

Agnieszka Cymer tel. 508045844, e-mail:agnieszka.cymer@wp.pl   

lub (17) 8546778, fax (17) 8540924                                                  

Więcej informacji - www.solidarnosc.rzeszow.org.pl 

 

 

ZAPRASZAMY:   kluby, stowarzyszenia, szkoły, rodziny, osoby indywidualne do imprezy, która służy 

propagowaniu aktywnego stylu wypoczynku, popularyzacji biegania. 
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