
 
 

Regulamin 
23 Biegu Solidarności organizowanego w XXXIII rocznicę powstania 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Organizatorzy: 
 Region Dolny Ś ląsk NŚZZ "Śolidarnos ć ", 
 Dolnos ląskie Śtowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Śportu NŚZZ „Śolidarnos ć ”. 

Termin: 7 września 2013 r. 
Biuro zawodo w (teren Hotelu Wodnik) ćzynne: 

a) w dniu zawodo w od godz. 800 do 1500. 
b) 6.09.2013 r. (piątek) od godz. 1200-1630. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłuz enia ćzasu praćy Biura Zawodo w. 
Organizator zabezpiećza elektronićzny pomiar ćzasu (datasport.pl) 
Organizator przygotował 1300 numero w startowyćh dla dzieći biegnąćyćh w Biegu 
Młodziko w i w Biegu Przedszkolako w (łąćzna ilos ć  numero w startowyćh dla tyćh  
2 biego w wynosi 1300) 
Organizator przygotował 1000 numero w startowyćh do Biegu Gło wnego. 
Uwaga!  
Odbio r numero w startowyćh dla zawodniko w zapisanyćh drogą elektronićzną do Biegu 
Gło wnego odbywać  się będzie w piątek i sobotę. Numery nieodebrane w dniu 
zawodów do godziny 1500 zostaną anulowane i przekazane kolejnym oczekującym 
zawodnikom. 

1 BIEG MŁODZIKÓW 

Numery startowe 
Organizator przygotował 1300 numero w startowyćh dla dzieći biegnąćyćh w Biegu 
Młodziko w i w Biegu Przedszkolako w (łąćzna ilos ć  numero w startowyćh dla tyćh 2 
biego w wynosi 1300). 

Trasa 
Śtart: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28 
Meta: plać Hotelu „WODNIK” 
Trasa: ul. Na Grobli – ul. Międzyrzećka – ul. Na Grobli. 
Długos ć  trasy: ~ 1km 
Nawierzćhnia: trasa prowadzi ulićami o nawierzćhni asfaltowej oraz drogą  
o nawierzćhni ziemnej i piaszćzystej. 
  

http://www.datasport.pl/


 
 

2 
 

godz. 930.  I grupa - Dziewćzęta-7, (7 lat)  - 2006 r. 
godz. 945.  I grupa - Chłopćy-7, (7 lat)  - 2006 r. 
wręćzanie nagro d – godz. 1010. 

godz. 1000.  II grupa - Dziewćzęta-8, (8 lat)  - 2005 r. 
godz. 1015.  II grupa - Chłopćy-8, (8 lat)  - 2005 r. 
wręćzanie nagro d – godz. 1040. 

godz. 1030.  III grupa - Dziewćzęta-9, (9 lat)  - 2004 r. 
godz. 1045. III grupa - Chłopćy-9, (9 lat)  - 2004 r. 
wręćzanie nagro d – godz. 1110. 

godz. 1100.  IV grupa - Dziewćzęta-10, (10 lat)  - 2003 r. 
godz. 1115.  IV grupa - Chłopćy-10, (10 lat)  - 2003 r. 
wręćzanie nagro d – godz. 1140. 

godz. 1130.  V grupa - Dziewćzęta-11, (11 lat)  - 2002 r. 
godz. 1145.  V grupa - Chłopćy-11, (11 lat)  - 2002 r. 
wręćzanie nagro d – godz. 1210. 

godz. 1200.  VI grupa - Dziewćzęta-12, (12 lat)  - 2001 r. 
godz. 1215.  VI grupa – Chłopćy-12, (12 lat)  - 2001 r. 
wręćzanie nagro d – godz.1240 

Wręczenie nagród dla najlepszych szkół - godz. 1300. 

Uczestnictwo 
Ućzestnikami Biegu mogą być  dzieći w wieku od 7 do 12 lat.  
Opłata startowa: - 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej). 
Uwaga! 
Wszysćy ućzestnićy Biegu Młodziko w muszą posiadać  pisemne os wiadćzenie rodzićo w 
lub prawnyćh opiekuno w, kto rego wzo r znajduje się na stronie bieg.solidarnosć.wroć.pl. 

Zgłoszenia 
1. Śzkoły mogą dokonywać  zgłoszen  zbiorowyćh poćztą elektronićzną do dnia 

5.09.2013 r. do godz. 1600 na adres: sport@datasport.pl. W zgłoszeniu zbiorowym 
podajemy nazwę, numer szkoły oraz imiona, nazwiska i rok urodzenia dzieći. 
Uwaga! 
Szkoły zobowiązane są do zebrania i zabezpieczenia oświadczeń rodziców lub 
prawnych opiekunów zezwalających na udział dziecka w biegu. Wzór 
oświadczenia znajduje się na stronie internetowej: sportsolidanosć.pl  
i  bieg.solidarnosć.wroć.pl. 

2. Zgłoszen  indywidualnyćh dokonujemy wyłąćznie na stronie internetowej:  
 sportsolidanosć.pl lub datasport.pl do dnia 6.09.2013 r. do godziny 1600. 

3. Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnyćh numero w startowyćh, 
moz liwos ć  dokonywania dodatkowyćh zapiso w dniu zawodo w (w biurze zawodo w) 
najpo z niej na 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej (np. grupa – Chłopćy 
- 12, roćznik 2001, start: godz. 1215. - moz liwe dodatkowe zapisy do godz. 1145). 

4. Biuro zawodo w dla Biegu Młodziko w ćzynne jest w dniu zawodo w w godzinaćh  
800–1145 oraz 6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630. W biurze zawodo w będą 
wydawane numery startowe, kto re muszą być  odebrane osobis ćie przez prawnego 
opiekuna lub opiekuna ze szkoły. 

5. Odbio r numero w startowyćh dla szko ł odbywać  się będzie na terenie Hotelu Wodnik 
wyłąćznie 06.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630. 
Numery muszą być odebrane osobiście przez opiekuna ze szkoły. 

http://www.bieg.solidarnosc.wroc.pl/
mailto:sport@datasport.pl
http://sportsolidanosc.pl/
http://www.bieg.solidarnosc.wroc.pl/
http://sportsolidanosc.pl/
http://www.datasport.pl/
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6. Odbio r numero w indywidualnyćh odbywać  się będzie na terenie Hotelu Wodnik,  
6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630 oraz w dniu zawodo w najpo z niej na 30 
minut przed startem danej kategorii wiekowej. 
Numery muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna. 

Klasyfikacja 
Organizatorzy przewidują następująće klasyfikaćje w kategoriaćh wiekowyćh: 

 Dziewćzęta-7,  Chłopćy-7  – (7 lat)  – 2006 r. 
 Dziewćzęta-8,  Chłopćy-8  – (8 lat)  – 2005 r. 
 Dziewćzęta-9,  Chłopćy-9  – (9 lat)  – 2004 r. 
 Dziewćzęta-10,  Chłopćy-10  – (10 lat)  – 2003 r. 
 Dziewćzęta-11,  Chłopćy-11  – (11 lat)  – 2002 r. 
 Dziewćzęta-12,  Chłopćy-12  – (12 lat)  – 2001 r. 

Uwaga! Przy zalićzaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok 
urodzenia. 

Nagrody 
Zawodnićy, kto rzy zajmą trzy pierwsze miejsća w kategoriaćh otrzymują: pućhary oraz 
nagrody rzećzowe. Nagrody rzećzowe otrzymują ro wniez  zawodnićy, kto rzy zajęli 
miejsća ćzwarte, piąte i szo ste. 
Zawodnićy, kto rzy ukon ćzą Bieg otrzymują pamiątkowy medal. 
Nagrody otrzymają ro wniez  szkoły, kto re wystawią największą lićzbę zawodniko w.  
Wręćzenie nagro d dla szko ł odbędzie się o godz. 1300. 

2 BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 

Numery startowe 
Organizator przygotował 1300 numero w startowyćh dla dzieći biegnąćyćh w Biegu 
Młodziko w i w Biegu Przedszkolako w (łąćzna ilos ć  numero w startowyćh dla tyćh  
2 biego w wynosi 1300). 

Trasa 
Śtart: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28 
Meta: plać Hotelu „WODNIK” 
Trasa: ul. Na Grobli. 
Długos ć  trasy ~ 0,5 km 
Nawierzćhnia: trasa prowadzi ulićą o nawierzćhni asfaltowej oraz drogą o nawierzćhni 
ziemnej i piaszćzystej. 
godz. 1230.  grupa – Dziewćzynki - (5 lat)  – 2008 r. 
godz. 1245.  grupa – Chłopćy - (5 lat)  – 2008 r. 
wręćzenie nagro d – godz. 1310 

godz. 1300.  grupa – Dziewćzynki - (6 lat)  – 2007 r. 
godz. 1315.  grupa – Chłopćy - (6 lat)  – 2007 r. 
wręćzenie  nagro d – godz. 1330 

Wręczanie nagród dla najlepszych przedszkoli – godz. 1340 

Uczestnictwo 
Ućzestnikami Biegu mogą być  dzieći w wieku od 5 do 6 lat. 
Opłata startowa - 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej). 
Uwaga! 
Wszysćy ućzestnićy Biegu Przedszkolako w muszą posiadać  pisemne os wiadćzenie 
rodzićo w lub prawnyćh opiekuno w, kto rego wzo r znajduje się na stronie: 
bieg.solidarnosć.wroć.pl. 

http://www.bieg.solidarnosc.wroc.pl/
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Zgłoszenia 
1. Plaćo wki mogą dokonywać  zgłoszen  zbiorowyćh poćztą elektronićzną do dnia 

5.09.2013 r. do godz. 1600 na adres: sport@datasport.pl. W zgłoszeniu zbiorowym 
podajemy nazwę, numer szkoły oraz imiona, nazwiska i rok urodzenia dzieći. 
Uwaga! 
Placówki zobowiązane są do zebrania i zabezpieczenia oświadczeń rodziców 
lub prawnych opiekunów zezwalających na udział dziecka w biegu. Wzór 
oświadczenia znajduje się na stronie internetowej: sportsolidanosć.pl  
i bieg.solidarnosć.wroć.pl. 

2. Zgłoszen  indywidualnyćh dokonujemy wyłąćznie na stronie internetowej: 
sportsolidanosć.pl lub datasport.pl do dnia 6.09.2013r. do godziny 1600. 

3. Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnyćh numero w startowyćh, 
moz liwos ć  dokonywania dodatkowyćh zapiso w dniu zawodo w (w biurze zawodo w) 
najpo z niej na 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej (np. grupa - 
Chłopćy-6, roćznik 2007, start: godz. 1315. - moz liwe dodatkowe zapisy do godz. 
1245). 

4. Biuro zawodo w dla Biegu Przedszkolako w ćzynne jest w dniu zawodo w w 
godzinaćh 800–1245 oraz 6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630.  
W biurze zawodo w będą wydawane numery startowe, kto re muszą być  odebrane 
osobis ćie przez prawnego opiekuna lub opiekuna ze szkoły. 

5. Odbio r numero w startowyćh dla przedszkoli i oddziało w przedszkolnyćh odbywać  
się będzie na terenie Hotelu Wodnik wyłąćznie 6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 
1200-1630. 
Numery muszą być odebrane osobiście przez opiekuna z przedszkola lub ze 
szkoły. 

6. Odbio r numero w indywidualnyćh odbywać  się będzie na terenie Hotelu Wodnik,  
6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630 oraz w dniu zawodo w najpo z niej na 30 
minut przed startem przed startem danej kategorii wiekowej. 
Numery muszą być odebrane osobiście przez prawnego opiekuna. 

Klasyfikacja 
Organizatorzy przewidują następująće klasyfikaćje w kategoriaćh wiekowyćh: 

 Dziewćzynki-5,  Chłopćy-5 – (5-lat)  – 2008 r. 
 Dziewćzynki-6,  Chłopćy-6 – (6 lat)  – 2007 r. 

Uwaga! Przy zalićzaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok 
urodzenia. 

Nagrody 
Zawodnićy, kto rzy zajmą trzy pierwsze miejsća w kategoriaćh otrzymują: pućhary oraz 
nagrody rzećzowe. Nagrody rzećzowe otrzymują ro wniez  zawodnićy, kto rzy zajęli 
miejsća ćzwarte, piąte i szo ste. Zawodnićy, kto rzy ukon ćzą Bieg otrzymują pamiątkowy 
medal. 
Nagrodę otrzyma ro wniez  przedszkole, kto re wystawi największą lićzbę zawodniko w. 
Wręćzenie tyćh nagro d odbędzie się o godz. 1340. 
  

sport@datasport.pl
http://sportsolidanosc.pl/
http://www.bieg.solidarnosc.wroc.pl/
http://sportsolidanosc.pl/
http://www.datasport.pl/
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3 BIEG GŁÓWNY - start godz. 16:00 

Organizator przygotował 1000 numero w startowyćh do Biegu Gło wnego. 

Trasa 
Śtart: brama przy Hotelu „WODNIK” ul. Na Grobli 28 
Meta: plać Hotelu „WODNIK” 
Trasa: ul. Na Grobli – ul. Międzyrzećka – ul. Bierdzian ska – ul. Nizinna – ul. Międzyrzećka 
– ul. Na Grobli. 
Długos ć  trasy: 5,2 km 
Nawierzćhnia: trasa prowadzi ulićami o nawierzćhni asfaltowej, kostće brukowej  
i drodze szutrowej oraz drogą o nawierzćhni ziemnej i piaszćzystej. Na trasie będą 
znajdowały się punkty kontrolne. 

Uczestnictwo 
Ućzestnikiem Biegu moz e być  kaz dy, kto do dnia zawodo w ukon ćzył 12 lat.  
Opłata startowa - 0 zł! (organizator nie pobiera opłaty startowej). 
Uwaga! 
Ućzestnićy Biegu zobowiązani są wypełnić  formularz zgłoszeniowy, w kto rym 
os wiadćzają, iz  nie mają przećiwwskazan  zdrowotnyćh do udziału w Biegu i startują  
w nim na własną odpowiedzialnos ć . 
Młodziez  do lat 18 zobowiązana jest przedstawić  os wiadćzenie rodzićo w lub prawnyćh 
opiekuno w, kto rego wzo r znajduje się na stronie internetowej: sportsolidanosć.pl  
i bieg.solidarnosć.wroć.pl 

Zgłoszenia 
1. Zgłoszen  nalez y dokonywać  wyłąćznie drogą elektronićzną do dnia 5.09.2013 r. do 

godz. 1600, wypełniająć formularz dostępny na stronie internetowej: 
sportsolidanosć.pl lub datasport.pl  
Odbio r numero w startowyćh odbywać  się będzie w piątek oraz sobotę. 
Numery nieodebrane w dniu zawodów do godziny 1500 zostaną anulowane  
i przekazane kolejnym oczekującym zawodnikom. 

2. Organizator zastrzega sobie, w miarę posiadania wolnyćh numero w startowyćh, 
moz liwos ć  dokonywania dodatkowyćh zapiso w dniu zawodo w (w biurze zawodo w) 
najpo z niej jednak do godz. 1530.  

3. Biuro zawodo w dla Biegu Gło wnego ćzynne jest w dniu zawodo w w godzinaćh  
800–1500 oraz 6.09.2013 r. (piątek) w godzinaćh 1200-1630. 
W biurze zawodo w będą wydawane numery startowe, kto re muszą być  odebrane 
osobis ćie przez zawodnika lub prawnego opiekuna (w przypadku zawodniko w 
niepełnoletnićh). 
UWAGA: Klasyfikaćja związkowa oraz klasyfikaćja niepełnosprawnyćh dotyćzy 
wyłąćznie oso b, kto re dokonają zgłoszenia na formularzu elektronićznym do dnia 
05.09.2013 r. i okaz ą zas wiadćzenie o niepełnosprawnos ći/przynalez nos ći do NŚZZ 
”Śolidarnos ć ” przy odbiorze numeru startowego (w formularzu nalez y zaznaćzyć  
odpowiednią klasyfikaćję). 
Osoby nieposiadająće moz liwos ći zapisania się drogą elektronićzną mogą tego 
dokonać  w sekretariaćie Zarządu Regionu NŚZZ „Śolidarnos ć ” Dolny Ś ląsk  
(pl. Śolidarnos ći 1/3/5; I piętro 53-661 Wroćław) w godzinaćh 800-1500 do dnia 
5.09.2013 r. 

  

http://sportsolidanosc.pl/
http://www.bieg.solidarnosc.wroc.pl/
http://sportsolidanosc.pl/
http://www.datasport.pl/
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Klasyfikacja 
Organizatorzy przewidują następująće klasyfikaćje: 
 klasyfikaćja generalna, 
 klasyfikaćja kobiet, 
 klasyfikaćja niepełnosprawnyćh K i M (na podstawie posiadanego dokumentu o 

niepełnosprawnos ći; zapisy do dnia 05.09.2013 r.), 
 klasyfikaćja niepełnosprawnyćh niedowidząćyćh K i M (na podstawie posiadanego 

dokumentu o niepełnosprawnos ći; zapisy do dnia 5.09.2013 r.), 
 klasyfikaćje w kategoriaćh wiekowyćh: 

 K-12, M-12  – (12-15 lat)  - 2001-1998 r. (ukon ćzone 12 lat) 
 K-16, M-16  – (16-19 lat)  - 1997-1994 r. 
 K-20, M-20  – (20-29 lat)  - 1993-1984 r. 
 K-30, M-30  – (30-39 lat)  - 1983-1974 r. 
 K-40, M-40  – (40-49 lat)  - 1973-1964 r. 
 K-50, M-50  – (50-59 lat)  - 1963-1954 r. 
 K-60, M-60  – (60-69 lat)  - 1953-1944 r. 
 M-70  – (powyz ej 70 lat)  - 1943 r. i starsi 

Uwaga! Przy zalićzaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok 
urodzenia. 
 
Klasyfikaćja Związkowa (zapisy wyłąćznie drogą elektronićzną do 5.09.2013r.) 
(ćzłonkowie NŚZZ „Śolidarnos ć ”) – Memoriał im. Andrzeja Kan skiego: 
Organizatorzy przewidują następująće klasyfikaćje: 
 klasyfikaćja generalna, 
 klasyfikaćja kobiet, 
 klasyfikaćja niepełnosprawnyćh i niedowidząćyćh K i M (na podstawie posiadanego 

dokumentu o niepełnosprawnos ći), 
 klasyfikaćje w kategoriaćh wiekowyćh: 

 K-30, M-30  – (20-39 lat)  - 1993-1974 r. 
 K-40, M-40  – (40-49 lat)  - 1973-1964 r. 
 K-50, M-50  – (50-59 lat)  - 1963-1954 r. 
 K-60, M-60  – (60-69 lat)  - 1953-1944 r. 
 M-70  – (powyz ej 70 lat)  - 1943 r. i starsi 

Uwaga!!! W klasyfikaćji związkowej uwzględniane będą osoby, kto re zapiszą się drogą 
elektronićzną do 5.09.2013 r. do godziny 1600, oraz przy odbiorze numeru startowego 
okaz ą waz ną legitymaćję NŚZZ „Śolidarnos ć ” lub zas wiadćzenie z organizaćji 
związkowej. 

Nagrody 
Zwyćięzća Biegu w klasyfikaćji generalnej otrzymuje Pućhar Przewodnićząćego Zarządu 
Regionu NŚZZ "Śolidarnos ć " Dolny Ś ląsk. 
Organizator przewiduje nagrody (trzy pierwsze miejsća w kaz dej kategorii), oraz 
nagrodę dla najstarszego i najmłodszego ućzestnika Biegu. 
Zawodnik, kto ry zajął 1. miejsće w klasyfikaćji generalnej np. jako 30 latek, zajmuje 
ro wniez  pierwsze miejsće w kategorii wiekowej M-30. 
Organizator przygotował 2300 medali dla wszystkićh biego w. Pamiątkowe medale 
otrzymają zawodnićy, kto rzy jako pierwsi ukon ćzą Bieg Gło wny (do wyćzerpania 
medali). 
Zwyćięzća w klasyfikaćji związkowej otrzymuje pućhar im. Andrzeja Kan skiego. 
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Ws ro d zawodniko w, kto rzy ukon ćzą bieg gło wny zostaną rozlosowane nagrody 
spećjalne. 
Warunkiem ićh otrzymania jest obećnos ć  w trakćie losowania(losowanie odbędzie się po 
dekoraćji zwyćięzćo w). 

Informacje dodatkowe 
Podćzas Biego w zawodnićy muszą posiadać  numery startowe (wydawane przez 
organizatora). 
Organizator przygotował 2300 numero w startowyćh dla wszystkićh biego w. 
Ućzestnićy Biego w w ćzasie trwania zawodo w mają zapewnioną opiekę lekarską oraz są 
objęći ubezpiećzeniem NNW. 
Przebieralnia dla ućzestniko w Biego w będzie dostępna w miejsću startu. Do szatni 
depozytowej będą przyjmowane rzećzy osobiste zawodniko w zapakowane we własne 
torby. Zagubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora od 
odpowiedzialnos ći za pobranie torby przez inne osoby. 
Uprasza się o nie pozostawianie w szatni przedmioto w drogoćennyćh oraz dokumento w 
i pieniędzy – za w/w przedmioty organizator nie ponosi odpowiedzialnos ći!!! 
Na mećie ućzestnićy Biego w mają zapewnione napoje. 
Zawodnićy mają do dyspozyćji umywalnie. 

Postanowienia końcowe: 
Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 
Śędziowanie - opiekę sędziowską nad przebiegiem 23 Biegu Śolidarnos ći sprawują 
sędziowie z Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. 
Ewentualne protesty sędzia gło wny przyjmuje maksymalnie 15 minut po zakon ćzeniu 
biegu. 
O wszystkićh sprawaćh nieobjętyćh regulaminem dećyduje Komitet Organizaćyjny 
Biegu. 
 
Komitet Organizaćyjny 
23 Biegu Śolidarnos ći 
 

 

 


