
R E G U L A M I N 
XIX BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA 

12 października 2013 r.  
 
 
I. Patronat 
 
1) Patronat obejmują rodzice Bogdana Włosika - państwo Irena i Julian Włosikowie. 
 
II. Cel 
 
1) Uczczenie śmierci Bogdana Włosika. 
2) Popularyzacja ulicznych biegów rekreacyjno-sportowych. 
 
III. Organizator 
 
1) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. 
– Kraków. 
 
IV. Termin i miejsce Biegu 
 
1) 12 października 2013 r. (sobota) - godz. 1215 (start). 
2) Ulice Krakowa - Nowej Huty: Trasa ok. 4,2 km - Brama Główna ArcelorMittal Poland 

S.A. – Kraków (start), al. Solidarności, Plac Centralny, ul. gen. Wł. Andersa, ul. Ludźmier-
ska, ul. Obrońców Krzyża, pl. Bogdana Włosika przy Arce Pana (meta). 

 
V. Patronat medialny 
4) „Dziennik Polski” 
4)  „Głos Tygodnik Nowohucki” 
 
VI. Uczestnictwo 
 
1) W biegu mają prawo startu wszystkie osoby z rocznika 2001 i starsi, które dokonają zgło-

szenia osobiście lub telefonicznie w biurze zawodów. 
2) Wydawanie numerów startowych i podpisanie listy startowej od godz. 1000 do 1145 w dniu 

startu przed budynkiem administracyjnym „S” ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Kra-
kowie (holl przed Salą Teatralną). 

3) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest otrzymanie numeru i żetonu startowego, oraz: 
a) posiadanie dokumentu tożsamości, 
b) zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestnictwa w biegu, 
c) dla osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców. 
d) posiadanie aktualnej legitymacji związkowej (w kat. członków NSZZ „Solidarność”) 

4) Nie posiadanie przez uczestnika biegu numeru i żetonu powoduje skreślenie zgłoszonej 
osoby z listy startowej. 

 
VII. Zgłoszenia 
 
1) Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub telefonicznie w biurze zawodów w godz. 1000 -1500 

(z wyjątkiem sobót i niedziel) od dnia 9 października do 11 października 2013 r. Zgłosze-



nia grupowe szkół, uczelni, klubów sportowych w postaci imiennych wykazów z podanym 
rokiem urodzenia uczestnika biegu muszą zawierać także potwierdzenie od lekarza o zdol-
ności do biegu osób wymienionych na wykazie oraz pieczątkę dyrekcji szkoły, uczelni lub 
klubu. 

2) Zgłoszenia indywidualne osób zamieszkałych poza gminą Kraków mogą być dokonywane 
w dniu zawodów do godz. 1100. 

3) Siedzibą biura zawodów jest biuro Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność", 
budynek "S", klatka A, pok. 103, ArcelorMittal Poland S.A., Kraków ul. Ujastek 1, tel. 
12-290-18-19 lub 12-290-37-62, fax: 12-290-37-68 lub 12-290-37-72. 

 
VIII. Zasady zachowania się uczestników Biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego 
 
1) Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora. 
2) Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez Organizatora. 
3) Wszyscy uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się decyzjom Służb Porządkowych 

Organizatora i Policji Państwowej. 
 
 
IX. Klasyfikacja 
 
1) Kobiety (K)  

♦ kat. I - rocznik 2001 - 2000 
♦ kat. II - rocznik 1999 - 97  
♦ kat. III – rocznik 1996 i starsze 
♦ kat. IV - zawodniczki zrzeszone od rocznika 1995 
♦ kat. V - członkinie NSZZ "Solidarność"  

 
2) Mężczyźni (M) 

♦ kat. I - rocznik 2001 - 2000 
♦ kat. II - rocznik 1999 - 97  
♦ kat. III - rocznik 1996 - 94  
♦ kat. IV - rocznik 1993 -78  
♦ kat. V - rocznik 1977 - 58  
♦ kat. VI - rocznik 1957 i starsi 
♦ kat. VII - zawodnicy zrzeszeni od rocznika 1995 i starsi 

 
3) Mężczyźni - członkowie NSZZ "Solidarność" (MS) 

♦ kat. I - rocznik 1995 - 83  
♦ kat. II - rocznik 1982 -66 
♦ kat. III - rocznik 65 i starsi 
♦ kat. IV – członkowie NSZZ „S” ArcelorMittal Poland S.A. 

 
4) Organizatorzy przewidują cenne nagrody w poszczególnych kategoriach. 
 
X. Zakończenie Memoriału 
 
1) Złożenie kwiatów przed pomnikiem B. Włosika, 



2) Uroczyste zakończenie biegu na placyku przed Kościołem Arka Pana, ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród. 

3) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. 45 min. po zakończeniu biegu przez 
ostatniego uczestnika. 

 
 
XI. Postanowienia końcowe 
 
1) Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. 
2) Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków. 
3) Uczestników obowiązuje strój sportowy. 
4) Podczas biegu i na mecie uczestnicy muszą posiadać żeton i przypięty numer startowy. 

Uchybienia w tym zakresie powodują nie sklasyfikowanie uczestnika biegu. 
5) Uczestnicy, którzy pokonają dystans niezgodnie z wytyczoną trasą nie zostaną sklasyfiko-

wani. 
6) Protesty pisemne przyjmuje komisja sędziowska na mecie biegu, do 20 min po zakończo-

nym biegu. 
7) Koszty uczestnictwa w biegu ponoszą startujący zawodnicy. 
8) Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie 

biegu oraz osób bez numerów startowych i żetonów startowych. 
9) Ze względu na ilość zgłoszeń organizator może dokonać zmian regulaminowych dotyczą-

cych pkt. IX niniejszego Regulaminu. 
10) Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościową pamiątkę. 
11) Dla uczestników biegu organizator zapewnia posiłek. 
12) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
13) Klasyfikację grupową (szkół) określają zasady dla tej kategorii ujęte w pkt. XII niniejszego 

Regulaminu. 
14) Cała klasyfikacja biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: 

www.solidarnosc.krhhts.pl 
15) Inne ustalenia zostaną ogłoszone przed startem. 
16) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego. 
 
XII. Zasady punktacji grupowej dla szkół. 
 
1) Klasyfikacja obejmuje kategorie K-I, K-II, K-III, M-I. M-II, M-III (roczniki 1995 – 2001). 
2) Klasyfikacją objęte są szkoły, do których uczęszczają uczniowie biorący udział w biegu 

memoriałowym. 
3) Szkoła ujęta zostaje w klasyfikacji grupowej jeżeli : 

a) w podanych wyżej kategoriach lub w jednej z nich przynajmniej10-ciu jej zawodników 
zostanie sklasyfikowanych, 

b) punktacja : 
♦ za każdego sklasyfikowanego uczestnika – 1 pkt. 
♦ za zajęcie miejsca w danej kategorii odpowiednio za: 

1 m – 15 pkt. 
2 m – 12 pkt. 
3 m – 10 pkt. 
4 m – 8 pkt. 
5 m – 7 pkt. 
6 m – 6 pkt. 

http://www.solidarnosc.krhhts.pl


7 m – 4 pkt. 
8 m – 3 pkt. 
9 m – 2 pkt. 
10 m – 1 pkt. 

c) o kolejności zdobytego miejsca przez szkołę decyduje suma pkt. za ukończenie biegu i 
za klasyfikację w powyższych kategoriach razem, 

d) przy równej ilości punktów, o miejscu decyduje większa ilość sklasyfikowanych 
uczestników danej szkoły, 

e) przy dalszej równości pkt. decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję sę-
dziowską. 

4. Premiowane nagrodami są szkoły, które zajmą 3 pierwsze miejsca. 
 


