
1. ORGANIZATOR: Impreza jest zorganizowana w ramach projektu "Biegiem ku współpracy – polsko-słowacka integracja 
społeczności pogranicza poprzez sport" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Krosno we współpracy 
z Partnerem słowackim - Oblastný bežecký spolok Prešov.
            
2.TERMIN
25 sierpnia 2013 r. (niedziela) godz. 11:00

3.TRASA - nawierzchnia asfaltowa, dystans – 7  km
START – Rynek Krosno, Piłsudskiego, Rondo Solidarności, Okrzei, Białobrzeska, Moniuszki, Kopernika, Drzymały, Krakowska, Piłsudskiego, 
META – Rynek Krosno.

4.KATEGORIE WIEKOWE
W Biegu prowadzona będzie  klasyfikacja generalna w kategorii kobiet i mężczyzn a także kategorie wiekowe:
mężczyźni: Kat A 12 – 19 lat kobiety: kat A 12 – 19 lat
  Kat B 20 – 29 lat   kat B 20 – 29 lat 
  Kat C 30 – 39 lat   kat C 30 – 39 lat
   Kat D 40 – 49 lat   kat D 40 – 49 lat
  Kat E 50 – 59 lat   kat E 50 – 59 lat
  Kat F powyżej 60 lat   kat F 60 lat i starsze
W kategorii niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn wręczane będą nagrody rzeczowe

5.NAGRODY
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn :
 I m -  500 zł  IV m -  250 zł
 II m -  400 zł  V m -  200 zł
 III m -  300 zł  VI m -  150 zł
Zwycięzca Biegu otrzyma również nagrodę specjalną – „SKARB PORTIUSA”.
W kat. wiekowej : I miejsce – 100 zł; II miejsce – 80 zl; III miejsce – 60 zł
W kategoriach wiekowych nie będą przyznawane nagrody uczestnikom Biegu, którzy zajęli miejsca I – VI w kategorii generalnej

6.WARUNKI UCZESTNICTWA  
- ukończone 12 lat, wypełnienie oświadczenia o udziale w Biegu na własna odpowiedzialność, pobrania gadżetów i skorzystania z posiłku.

7.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są  poprzez formularz zamieszczony na stronie www.mosirkrosno.pl oraz w dniu Biegu w Rynku w Krośnie 
od godz. 9:00 do 10:45

8.ZASADY FINANSOWANIA
Koszty uczestnictwa w Biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie, pozostałe koszty związane z organizacją Biegu pokrywają 
organizatorzy.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zabezpiecza opiekę medyczną, posiłek  oraz  szatnie w Hali Sportowej  przy ul. Legionów.
Protesty  dot. uzyskanych wyników rozpatrywane będą do 15 min. od chwili wywieszenia komunikatu.

REGULAMIN 
IX Biegu Ulicznego „o Skarb Portiusa”

(Informator dla uczestników imprezy)

BIURO PROJEKTU:
MOSiR Krosno, ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, tel./fax. +48 13 43 204 80, e-mail: projekt.mosir@op.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2007-2013

Wszystkich zawodników i widzów zapraszamy do bezpłatnego korzystania z utworzonej w ramach projektu infrastruktury Fitness Parku 
(„siłowni na świeżym powietrzu”) składającego się z 12 nowoczesnych urządzeń treningowych zlokalizowanych w pobliżu budynku MOSiR 

Krosno oraz przyległych do niego ścieżek biegowych.


