
ALKALA BIEG KOBIET 

10.03.2013 

JASNE BŁONIA SZCZECIN 

GODZINA 12.00 

Wszystkie pytania dotyczące biegu prosimy kierować na adres:  

biegkobiet@raz.szczecin.pl       /RAZszczecin           www.raz.szczecin.pl 

 

 

,,Alkala Bieg Kobiet’’- z okazji Dnia Kobiet 

 

Cel: 

 promocja sportu 

 propagowanie   biegania jako podstawowej formy ruchu 

 upowszechnienie biegania/ Nordic-Walking wśród kobiet 

 uczczenie Dnia Kobiet na sportowo 

 aktywne spędzanie czasu przez szczecinian 

 

Termin: 

 10.03.2013 - godz. 12.00 START BIEG GŁÓWNY 

 

 

 Miejsce:  

 

 Start i Meta – Jasne Błonia Szczecin  

 Dystans – 4 km Bieg / Nordic Walking  

 

 

 ZGŁOSZENIA:  

 

 Na stronie www.datasport.pl 

 termin zgłoszeń internetowych upływa 08.03.2013 (piątek), wyjątkowo 

osobiście przed zawodami w godz. 9-11.00 w biurze na Jasnych 

Błoniach ( w przypadku dostępności jeszcze numerów startowych)  

 opłata startowa w biegu głównym 20zł do 03.03.2013 (niedziela) , po 

tym terminie 30zł ( do dn. 08.03.2013) , w przypadku posiadania 

wolnych numerów startowych zgłoszenia 09-10.03.2013 w biurze 

zawodów – 40zł , 50 % zniżki dla zawodniczek Ruchowej Akademii 

Zdrowia.  

 

 

 

http://www.datasport.pl/
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 pakiet zawiera: numer startowy/ koszulkę techniczną/chip/  

 po ukończeniu biegu otrzymują Panie medal i zagwarantowane 

zadowolenie  

 

Opłata na konto Ruchowej Akademii Zdrowia:  

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

Z podaniem imienia i nazwiska i dopiskiem ALKALA BIEG KOBIET  

 

Opłatę można zrealizować również na stronie www.datasport.pl przy 

rejestracji do biegu, wybierając opcję „zapłać”. 

 

UWAGA :  

Alkala Bieg Kobiet / Nordic Walking na 4 km - tylko Panie  

Koszulka techniczna gwarantowana przy zgłoszeniach do dn.28.02.2012  

Udział w biegu tylko w koszulce technicznej !!!  

Opłata startowa -50 % zniżki dla zawodniczek Ruchowej Akademii Zdrowia. 

Pomiar czasu- CHIP- pomiar elektroniczny  

wyniki na stronie www.raz.szczecin.pl  

 

KLASYFIKACJA: 

 BIEG KOBIET- indywidualna 

 BIEG / NORDIC WALKING-KOBIET - ,,DRUŻYNOWA  MAMA-CÓRKA'' 

 NORDIC WALKING – indywidualna 

 

 

 

 

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

 wszystkie uczestniczki po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy 

medal 

 bieg - indywidualnie 3 pierwsze zawodniczki  - puchary +nagrody 

niespodzianki 

 nordic walking - 1 puchar +nagroda niespodzianka 

 drużyny ( z biegu i marszu)- po 1 pucharze+ nagroda niespodzianka 

 wszystkie osoby które ukończą bieg/marsz  biorą udział w losowaniu 

wielu nagród niespodzianek 

* drużynę tworzy matka i córka zgłoszone do biegu lub marszu, których 

klasyfikacja liczona będzie na podstawie zajętych  miejsc 

 

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.  

 potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na 

konto organizatora  

 opcjonalnie przy zgłoszeniach prosimy zaznaczyć rozmiar koszulki 

promocyjnej (S,M) Alkala Bieg Kobiet  
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  prosimy w miarę możliwości Panie o zakładanie koszulek 

promocyjnych ALKALA BIEG KOBIET, gdyż stanowią integralną część 

wraz z numerem startowym  

 BIURO ZAWODÓW ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH (koszulka, numer) 

zostanie podany przez organizatora na stronie internetowej 

www.raz.szczecin.pl 

 Liczba numerów startowych ograniczona do 500 (decyduje kolejność 

wpłaty 

 

 

www.raz.szczecin.pl

