
REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO  
7. CIESZYOSKI FORTUNA BIEG 

 
ORGANIZATORZY: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, 
Město Český Těšín, 
MUKS „SZS” Cieszyn, KS MOSiR Cieszyn 
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak w Bielsku – Białej. 
 
TERMIN: 
26 kwietnia 2015 r. godz.12.00. 
 
TRASA: 
Pętla (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna  na dystansie 10 km (atest PZLA). 
Start – al. Jana Łyska obok stadionu MOSiR. Meta – bieżnia stadionu MOSiR. 
Ze względu na specyfikę trasy (drogowe przejścia graniczne) obowiązywad będzie limit czasu–75'. 
 
UCZESTNICTWO: 
W biegu mogą startowad zawodniczki i zawodnicy, którzy ukooczyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni 
muszą posiadad zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostad zweryfikowani w 
biurze zawodów w dniu 26.04.2015 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazad dowód 
osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrad numer startowy, co będzie 
oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb organizatora, a także podpisad oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo 
w tym biegu. 
Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. 
 
ZGŁOSZENIA: 
Rejestracja zgłoszeo odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego 
pod adresem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal 
oraz za pośrednictwem stron: www.maratonypolskie.pl lub www.fortuna.bieguliczny.pl 
albo listownie na adres: MOSiR Cieszyn 43-400 Cieszyn al. J. Łyska 21 z podaniem imienia, 
nazwiska, daty urodzenia i przynależności do klubu/miasta/kraju. 
Zgłoszenia elektroniczne i listowne do dnia 21 kwietnia 2015 r. 
 
NOCLEGI: 
Możliwośd zamówienia noclegów 25/26.04. 
- w „Gościocu Sportowym” MOSiR tel. /33/8525348, www.mosir-hotel.pl, 
e-mail: recepcja@mosir-hotel.pl (70 zł/osobę pok. 1 os.), 
- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Błogocka 24, tel. /33/ 8521629, 
e-mail: ssm@autograf.pl  (ok. 30 zł/osobę). 
 
FINANSOWANIE: 
Opłata startowa wynosi 30 zł (brutto) za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio 
po rejestracji internetowej w terminie do 21.04.2015 r. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest 
zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich 
sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem 
platnosci@datasport.pl.  Opłata startowa w biurze zawodów 40 zł (brutto) w dniu 26.04.2015 r. 
W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu 
zaznaczyd opcję: „płacę w biurze zawodów”, a potwierdzenie rejestracji przesłane e-mailem 
wydrukowad i zabrad ze sobą do biura zawodów. 
Osoby, które chcą otrzymad fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych do organizatora 
na adres: biuro@mosir-cieszyn.pl. 
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POMIAR CZASU: 
System firmy DATASPORT z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer 
startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien byd 
prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. 
Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością 
uczestnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy weryfikacji. Wszelkie klasyfikacje 
prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników 
przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto”. Dla zachowania jak 
najlepszych warunków sportowej rywalizacji zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności od 
najszybszych do najwolniejszych. 
 
BIURO ZAWODÓW: 
Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 - 11.00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w  Cieszynie al. Jana Łyska 21. 
 
KLASYFIKACJE: 

generalna K i M, 

na lotnej premii, 

w kategoriach wiekowych: 
mężczyźni:            rocznik:     kobiety: 
M16 16-29 lat          (1999-86)    K16 16-29 lat 
M30 30-39 lat          (1985-76)    K30 30-39 lat 
M40 40-49 lat          (1975-66)    K40 40-49 lat 
M50 50-59 lat          (1965-56)    K50 50-59 lat 
M60 60-69 lat          (1955-46)               K60 60 lat i więcej (1955 i starsze) 
M70 70 lat i więcej          (1945 i starsi) 
Uwaga: 

bieg zaliczany jest do Pucharu Beskidów w biegach ulicznych 
(szczegółowe informacje na www.halfmarathon.zywiec.pl, www.fortuna.bieguliczny.pl, www.asir.pl) 

przed biegiem głównym odbędzie się bieg młodzieżowy na dystansie ok. 2 km (1996 i mł.). 
 
NAGRODY: 
Pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 6: 
W kategoriach wiekowych rzeczowe za miejsca 1 – 3. 
Lotna premia w klasyfikacji generalnej K i M za miejsca 1 – 3. 
Rekord trasy kobiet i mężczyzn. 
Nagrody specjalne. 
Wysokości nagród zostaną podane w terminie późniejszym. 
Uwaga: nagrody będą sumowane. 
Każdy uczestnik biegu otrzyma koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, dyplom 
uczestnictwa,  ciepły posiłek,  wodę na trasie i na mecie, a zawodnicy na miejscach 1 – 1000 
pamiątkowy medal (w przypadku większej ilości zawodników medale zostaną wysłane pocztą). 
 
POSTANOWIENIA KOOCOWE: 
Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz 
ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu . Organizator nie 
zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia 
pisemne, które do niego nie dotarły w terminie. Zabrania się biegania z wózkami, kijami itp. 
sprzętem oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”. Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do 
przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy przygranicznej. 

http://www.halfmarathon.zywiec.pl/
http://www.fortuna.bieguliczny.pl/
http://www.asir.pl/

