
REGULAMIN
 XXX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO

 „SOLIDARNOŚCI” W KOŁOBRZEGU

I. CEL

1. Uczczenie 39 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
2. Popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji i krzewienia kultury fizycznej.

II. ORGANIZATORZY
1. Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”
2. DEKOM sp. z o. o.
3. Miejski Zespół Obiektów Sportowych.
4. Komenda Policji w Kołobrzegu.

III. DYSTANS - 10 km

IV. CHARAKTERYSTYKA TRASY
        
            1. Trasa asfaltowa ulicami miasta

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU GŁÓWNEGO
Start 18-08-2019  r. - NIEDZIELA godz. 12.00. 
Start i meta - ul. Armii Krajowej 8; -  przed siedzibą Solidarności.

VI. KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO
1. Generalna kobiet.
2. Generalna mężczyzn
3. Kategorie wiekowe;  16-19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69 lat i powyżej 69 roku życia

/o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia/.
4. Kategoria osób niepełnosprawnych

VII. NAGRODY: BIEG „SOLIDARNOŚCI”

LOKATA MĘŻCZYŹNI KOBIETY
1. Nagroda finansowa, puchar Nagroda finansowa, puchar
2. Nagroda finansowa, puchar Nagroda finansowa, puchar
3. Nagroda finansowa, puchar Nagroda finansowa, puchar

 
-  W poszczególnych kategoriach wiekowych trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe.
-  Niepełnosprawni wg ustaleń organizatora
-  Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w poszczególnych kategoriach.
- Pierwszym 300 uczestnikom, którzy ukończą Bieg zostaną wręczone pamiątki z biegu



VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową www.biegnijmy.pl/zapisy do dnia 9 sierpnia 
2019. Po tym terminie zapisy można dokonać bezpośrednio przed Biegiem w Sekretariacie Zawodów - ul. 
Armii Krajowej 8, 78-100 Kołobrzeg na linii Start/Meta.
Sekretariat zawodów w dniu Biegu będzie czynne w godz. 9.30 - 11.30.

Numery startowe, chipy wydawane będą po wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu oświadczenia                 
i okazaniu dokumentu tożsamości w biurze zawodów, oraz weryfikacji dokonania opłaty startowej.

IX. OPŁATA STARTOWA - 25 zł.
numer rachunku
BNP Paribas
06 1600 1462 1027 1271 8000 0003
Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”
ul. Zwycięstwa 7-9
75-028 Koszalin
W tytule należy wpisać: „Bieg”, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia.
Potwierdzenie opłaty na stronie startowej nastąpi po wpłynięciu wpisowego na kontu klubu i weryfikacji 
wpłaty przez organizatora.
W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie rejestracyjnej należy okazać dowód wpłaty/przelewu w 
biurze zawodów w dniu biegu.
             W dniu zawodów opłata może być dokonana wyłącznie w sekretariacie zawodów.

X. RÓŻNE
1. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
2. Numery startowe wydawane będą w sekretariacie biegu w dniu imprezy
3. Koszt przejazdu, wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Prosimy o zgłaszanie poprzez Internet oraz o wcześniejsze wpłaty, celem sprawniejszej pracy 
sekretariatu zawodów.
Wszyscy  uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  posiadać  badania  lekarskie  lub  złożyć  oświadczenie  o  stanie
zdrowia. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, szatnię. Wszyscy uczestnicy biegu będą ubezpieczeni.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Każdy startujący w Biegu musi posiadać numer startowy i chip.
Organizator przewidział maksymalną liczbę uczestników – 450 biegaczy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i  jego zmian.

ORGANIZATORZY
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