
R e g u l a m i n 

51. Biegu Republiki Ostrowskiej 

(bieg główny) 

1. CEL IMPREZY:  

-  uczczenie 95. rocznicy odzyskania niepodległości 
-  popularyzacja biegów ulicznych  
2. ORGANIZATOR: 

- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 
- Klub Sportowy „Maraton Ostrów” 
3. TERMIN I MIEJSCE: 

- Niedziela, 27 października 2013 r., godz. 12:00  Ostrów Wielkopolski – Rynek 
4. TRASA: 

-  start i meta – ostrowski Rynek 
  uroczyste otwarcie imprezy i start  – godz. 12:00 
- przebieg trasy ulicami: Rynek - Raszkowska – Plac 23 Stycznia – Dąbrowskiego – Wolności – 

Partyzancka – Odolanowska – Kopernika – Kościuszki – Plac Bankowy – Wrocławska – Rynek 
 4 okrążenia trasy = 10 km 
 Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- ukończenie 16.roku życia – bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn, zrzeszonych i nie zrzeszonych w 
organizacjach sportowych 

-  uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie  mogą wziąć  udział w biegu,  
 pod warunkiem przedłożenia, podczas zgłaszania w sekretariacie zawodów, pisemnej  zgody rodziców 
 lub opiekunów prawnych.  

6. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

 szatnię, numer startowy, napoje, posiłek po biegu, pamiątkowy medal  
7. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 

www.biegostrow.pl do dnia 21 października 2013 r. 
8. ZASADY FINANSOWANIA: 

Udział w biegu jest bezpłatny. Koszty dojazdu startujący pokrywają we własnym zakresie. 
9. KATEGORIE WIEKOWE: 

Mężczyźni:      Kobiety: 
M-16 16 – 29 lat     K-16 16 – 25 lat 
M-30 30 – 39 lat     K-26 26 – 39 lat 
M-40 40 – 49 lat     K-40      40 lat i  starsze 
M-50 50 – 59 lat 
M-60      60 lat  i starsi 

10. NAGRODY FINANSOWE – klasyfikacja generalna biegu głównego: 

Mężczyźni:   Kobiety: 

I miejsce - 700 zł.    700 zł. 
II miejsce - 600 zł.    600 zł. 
III miejsce - 500 zł.    500 zł. 
IV     miejsce        -             400 zł                                               400 zł 
V      miejsce        -             300 zł    300 zł  
 

-   za zajęcie miejsc od I do III w biegu głównym zawodnicy otrzymują puchar 
-   za zajęcie miejsc o I do III w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują puchar.  
-  nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach 

wiekowych; 
-   najlepszy zawodnik i zawodniczka z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają pamiątkowy puchar 
-    wyróżnieni zostaną także najlepsi zawodnicy KS Maraton Ostrów (10 pierwszych osób) w ramach 

Mistrzostw Klubu Sportowego Maraton na dystansie 10 kilometrów.  
 
11.  Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą bezzwrotnych chipów. 

12. UWAGI KOŃCOWE: 
Bieg zostanie rozegrany bez względu na pogodę. Szatnia biegu głównego  zlokalizowana 
będzie na obiektach Klubu Sportowego STAL  przy ulicy Kusocińskiego 1.  
 
Sekretariat biegu głównego mieścić się będzie na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim.  
 

       Tel. Kontaktowy: (062) 582 23 27 - Referat Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

http://www.biegostrow.pl/

