
XXIII Bieg Sokołów
REGULAMIN

Organizator:
Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów przy współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa, Tarnowskim
Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji  i  Międzyszkolnym  Ludowym  Uczniowskim  Klubem  Sportowym
MLUKS Tarnów. Bieg organizowany jest w ramach Narodowego Biegu 100-lecia Odzyskania Przez
Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”

Patronat: 
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela

Termin i miejsce organizacji biegu:
11.11.2018 r. Tarnów ulice miasta 

Biuro zawodów:
Czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 oraz 10.11.2018r. w godz. 17.00 – 21.00 
na Stadionie Sportowym  TOSiR ul. Piłsudskiego 32

Program:
godz. 8:00 – 10:00 – biuro zawodów wydawanie pakietów startowych (istnieje możliwość odbioru 
pakietów startowych w biurze zawodów   10.11.2018r. w godz. 17.00 – 21.00 )
godz. 11:11 – START 
godz. 13:00 – 14.00 – dekoracja, zakończenie

Miejsce startu: 
ul. Piłsudskiego obok Parku wodnego TOSiR

Meta zawodów: 
Stadion Sportowy  TOSiR ul. Piłsudskiego

Trasa: 
Długość: 10 km

Limit czasowy:
1 h 40 min 

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie

internetowej  www.pomiar-czasu.pl  i  udostępnienie  w  nim  swojego  adresu  e-mail  co  jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji
handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

2. Dokonanie opłaty startowej na konto wskazane przy formularzu zapisowym w terminach:
30 zł  do 15 kwietnia  2018r.

     40 zł  do 15 maja    2018r.  
Uwaga!  Krótkie  terminy zapisów podyktowane są  zasadami udziału  w Narodowym Biegu 100-lecia
Odzyskania Przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”

3. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Istnieje możliwość uczestnictwa w biegu przez
osoby  niepełnoletnie  pod  warunkiem  zgłoszenia  ich  przez  kluby  sportowe  lub  szkoły,  a  zgłoszeni
posiadać  będą  pisemne  zgody  opiekunów  prawnych.  Zgłoszenia  przesyłać  na:
tarnowskisokol@gmail.com

4. Każdy uczestnik  bierze  udział  w zawodach na własną odpowiedzialność  i  ponosi  odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

5. Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  należy  przestrzegać  zarządzeń  służb  porządkowych  oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy startują w koszulkach otrzymanych w
pakiecie startowym!

http://www.pomiar-czasu.pl/
mailto:tarnowskisokol@gmail.com


Świadczenia dla zawodników:
Pakiet startowy:

1. numery startowe z chipami do pomiaru czasu;
2. koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach

              białym i czerwonym z dwustronnym nadrukiem;
3. medale z okolicznościową szarfą biało-czerwoną;
4. dyplomy dwustronne za ukończenie biegu;
5. worki/plecaczki w kolorze czerwonym z białym nadrukiem dwustronnym.

Klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K1 18-29, K2 30-39, K3 40-49, K4 50-59, K5 60 -69, K 6 70 i starsze,  M1 18-29, M2 30-39, M3 40-49, M4 
50-59, M5 60-69, M6 70 i starsi
Nagrody: 

Okolicznościowe puchary i pamiątki. 
Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych 
wyników.

Informacje dodatkowe:
1. W ramach imprezy zorganizowane będą na bieżni Stadionu zawody dla przedszkolaków i 

młodzieży szkolnej o czym organizator poinformuje w osobnym komunikacie.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych.
4. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Kontakt:
Tel. 791687287 
e-mail: tarnowskisokol@gmail.com

mailto:tarnowskisokol@gmail.com

