
IV BIEG SIEDLECKIEGO JACKA dla upamiętnienia wizyty Jana Pawła II 

w Siedlcach pod hasłem: Młody-wolny od nałogów. 
 

REGULAMIN NAGRÓD 
 
Półmaraton 
 
1. Nagrody pieniężne w półmaratonie otrzymuje pierwszych sześciu zawodników 

i sześć zawodniczek na mecie biegu. 
2. Wysokość nagród pieniężnych uzależniona jest od wyniku osiągniętego przez 

pierwszego zawodnika (zawodniczkę) na mecie. 
3. Wysokość nagród dla wyniku zwycięzcy poniżej 1:07.00 wśród mężczyzn i poniżej 

1:15.00 wśród kobiet: 
 

 mężczyźni kobiety 

1 miejsce 1500,- zł 1500,- zł 

2 miejsce 1000,- zł 1000,- zł 

3 miejsce 800,- zł 800,- zł 

4 miejsce 600,- zł 600,- zł 

5 miejsce 400,- zł 400,- zł 

6 miejsce 200,- zł 200,- zł 

 
4. Wysokość nagród dla wyniku zwycięzcy poniżej 1:09.00 wśród mężczyzn i poniżej 

1:18.00 wśród kobiet: 
 

 mężczyźni kobiety 

1 miejsce 1200,- zł 1200,- zł 

2 miejsce 800,- zł 800,- zł 

3 miejsce 650,- zł 650,- zł 

4 miejsce 500,- zł 500,- zł 

5 miejsce 350,- zł 350,- zł 

6 miejsce 200,- zł 200,- zł 

 
5. Wysokość nagród dla pozostałych wyników: 

 

 mężczyźni kobiety 

1 miejsce 1000,- zł 1000,- zł 

2 miejsce 700,- zł 700,- zł 

3 miejsce 550,- zł 550,- zł 

4 miejsce 400,- zł 400,- zł 

5 miejsce 300,- zł 300,- zł 

6 miejsce 200,- zł 200,- zł 

 



6. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują nagrody pieniężne 
lub rzeczowe. 

7. Najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Siedlec otrzymują bon o wartości 
150zł. uprawniający do korzystania z usług firmy Rehmedica. 

8. Wszyscy nagradzani zawodnicy i zawodniczki otrzymują pamiątkowe puchary. 
 
 
 

Bieg na 5 km 
 

1. Nagrody w biegu na 5 km otrzymuje pierwszych trzech zawodników i trzy 
zawodniczki na mecie biegu. 

2. Nagrodą w biegu na 5 km są bony towarowe realizowane w autoryzowanych 
sklepach New Balance. 

3. Wartość nagród: 
 

 Mężczyźni kobiety 

1 miejsce Bon o wartości 300,- zł Bon o wartości 300,- zł 

2 miejsce Bon o wartości 200,- zł Bon o wartości 200,- zł 

3 miejsce Bon o wartości 100,- zł Bon o wartości 100,- zł 

 
4. Najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Siedlec otrzymują bon o wartości 

150 zł. uprawniający do korzystania z usług firmy Rehmedica. 
5. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród. 

 
 


