
 REGULAMIN 

I RZESZOWSKA DYCHA  
 09.11.2013 r. 

 

1. Cel imprezy:  

 Propagowanie aktywnego stylu życia, 

 Promocja biegania 

 

2. Organizatorzy: 

 Urząd Miasta w Rzeszowie 

 Sekcja lekkiej atletyki CWKS „Resovia” Rzeszów 

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

3. Partnerzy: 

 Galeria „Nowy Świat” w Rzeszowie, 

 New Balance, 

 

4. Termin i miejsce: 

 09.11.2013 r. godz.  10.30 

Start i meta biegu na 10 km: ul. Cieplińskiego, obok pomnika Sikorskiego  

Start biegów młodzieżowych i sztafet: ul. Cieplińskiego, obok pomnika 

5. Trasa: ul. Cieplińskiego  – Sokoła – Plac Farny – Kościuszki – Rynek – Gałęzowskiego – Jana III 

Sobieskiego – Sokoła - Jałowego – Wyspiańskiego – Al. Witosa – Krakowska – Nowy Świat – 

Kotuli – Wiktora – Wyspiańskiego – Jałowego – Cieplińskiego. (mapa w załączniku) 

 

6. Program zawodów: 

10.30 Rozpoczęcie biegów młodzieżowych : 

Bieg dziewcząt ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) na dystansie 800m. 

Bieg chłopców ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) na dystansie 800m. 

Bieg dziewcząt ze szkół gimnazjalnych na dystansie 800m. 

Bieg chłopców ze szkół gimnazjalnych na dystansie 800m. 

Bieg dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 800m. 

Bieg chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 800m. 

Bieg niepełnosprawnych na wózkach. 

12.30 Bieg główny na dystansie 10 km – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii: 

K.M. – 16 (16-19 lat) – 1997 – 1994 (Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą mieć zgodę 

pisemną rodziców lub opiekunów prawnych), 

K.M – 20 (20-29 lat) – 1993 – 1984   K.M – 50 (50-59 lat) – 1963 – 1954 

K.M – 30 (30-39 lat) – 1983 – 1974   K.M – 60 (60-69 lat) – 1953 – 1944 

K.M – 40 (40-49 lat) – 1973 – 1964   K.M – 70+ (powyżej 70 lat) – 1943 i starsi 

Klasyfikacja- żołnierzy zawodowych 

Klasyfikacja – najlepszy Rzeszowianin i Rzeszowianka 



Około 14.30 Ogłoszenie wyników zawodów i dekoracja najlepszych zawodników oraz losowanie 

                      nagród na Hali ROSIR 

7. Warunki uczestnictwa: 

 Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

 Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby, 

 Zgłoszenia do biegu głównego na 10 km na formularzu elektronicznym do 31 października, po 

wpłaceniu wpisowego w kwocie 30zł. ( do dnia 15 października) 40 zł ( po 15 października) W 

dniu zawodów wpisowe wynosi 45 zł. 

 Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.sts-timing.pl 

oraz wpłaciły wpisowe(o kolejności decyduje wpłata ) 

 Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.sts-timing.pl. 

 Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. 

 Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, ciepły posiłek i wodę. 

 Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy. 

Limit uczestników – 600 osób. 

 W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem 

przydzielonym przez organizatora. Chipy oraz numery startowe będą wydawane w godzinach 

otwarcia biura zawodów.  

 

Biuro zawodów znajdować się będzie na Hali ROSIR, ul. Pułaskiego 13 

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 

8 listopad od godz. 17
00 

do godz. 19
00 

 

w dniu zawodów 9 listopada od godz. 8
00

 do godz. 11
30

 

 

8. Dodatkowe informacje: 

 Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu, 

 Organizator zapewnia punkt z wodą na trasie, 

 Depozyt, szatnie oraz natryski zostaną zlokalizowane w hali sportowej Rzeszowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego 13 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione, 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,  

 Organizator nie ubezpiecza zawodników, 

 Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 15 października 

 Limit czasowy w biegu głównym to 90min. 

UWAGA! Istnieje możliwość kontroli antydopingowej najlepszych zawodników 

 

9. Nagrody: 

Nagrody finansowe w kategorii OPEN (dla kobiet i mężczyzn):  

(nagrody za pierwsze trzy miejsca podlegają opodatkowaniu) 

Miejsce I – 2000 zł     Miejsce IV – 700 zł 

Miejsce II – 1500 zł     Miejsce V – 600 zł 

Miejsce III – 1000 zł     Miejsce VI – 400 zł 

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca (bony płatnicze do 

sklepu Electro World w „Nowym Świecie”) z wyłączeniem pierwszych sześciu zawodników 

i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN. 

 

http://www.sts-timing.pl/


Nagrody finansowe w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na 10 km  

(dla kobiet i mężczyzn): 

Miejsce I – 300 zł w bonach 

Miejsce II – 200 zł w bonach 

Miejsce III – 100 zł w bonach 

 

W poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców sześć pierwszych 

miejsc: dyplom i nagroda rzeczowa. 


