
INFORMATOR 
Termin i miejsce 

24 marca 2022 roku  

Kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24   

Organizator 

KU AZS oraz CSiR Politechniki Krakowskiej  

Warunki uczestnictwa 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres: 
azs.pkkrakow@gmail.com  

2. Podpisanie przez każdego zawodnika oświadczenia o stanie zdrowia, następnie 
dostarczenie go do biura zawodów w dniu imprezy. W przypadku zawodników 
niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia przez 
rodzica lub opiekuna prawnego; 

3. Wszystkie w/w dokumenty są dostępne na stronie www.azs-pk.edu.pl 

Wyścig rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

 Bieg kobiet – 4 zmiany 
 Bieg mężczyzn – 5 zmian 
 Bieg VIP-ów 
 Bieg osób niepełnosprawnych – 4 zmiany 
 Bieg pracowników PK  

Ponadto będę prowadzone dodatkowe klasyfikacje: 

 Memoriał Edwarda Surdyki 
 Memoriał im. dra Piotra Jeża - indywidualna klasyfikacja mężczyzn na odcinku 

pierwszej zmiany, 
 Puchar Zarządu Głównego AZS - indywidualna klasyfikacja kobiet na odcinku 

pierwszej zmiany, 
 Klasyfikacja uczelni krakowskich 
 Klasyfikacja służb mundurowych 

Program dnia – część oficjalna 

10:30 – 11:00 – złożenie kwiatów na Rynku Głównym  
11:00 – 11:30 – przemarsz z Rynku Głównego na ul. Warszawską 
11:45 – 12:00 – złożenie kwiatów pod popiersiem Tadeusza Kościuszki  
 
Program dnia – część sportowa 

10:00 – 10:30 – Potwierdzanie obecności zespołów  
10:30 – 11:00 – Odprawa techniczna – Działownia, Kampus PK, ul. Warszawska 24 
11:00 – 11:45 – Rozgrzewka zawodników  



11:45 – 12:00 – Złożenie kwiatów pod popiersiem Tadeusza Kościuszki 
12:00 - 12:10 – Bieg VIP-ów - jedno okrążenie wokół Kampusu PK 
12:10 - 12:20 – Bieg Sztafet Kobiecych – 4 x 1 okrążenie wokół Kampusu PK 
12:20 - 12:30 – Bieg Osób Niepełnosprawnych - 4 x 1 okrążenie wokół Kampusu PK 
12:30 - 12:40 – Bieg Pracowników PK  
12:40 – 12:50 – Bieg Sztafet Męskich – 5 x 1 okrążenie wokół Kampusu PK 
13:30 – 14:00 – Wręczenie nagród w Działowni 

Biuro zawodów 

Działownia, ul. Warszawska 24 

Trasa 

 

 
 
 

 

 



Warunki uczestnictwa 

 

 Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się służbom porządkowym  

 W biegu sztafetowym startują pięcioosobowe zespoły męskie i czteroosobowe 

żeńskie w kategoriach zespołów uczelnianych, klubowych, służb mundurowych 

 W zespołach uczelnianych startować mogą studenci i pracownicy danej uczelni (bez 

względu na przynależność klubową) posiadający ważną legitymację członkowską AZS 

 W zespołach klubowych startować mogą zawodnicy danego Klubu posiadający ważną 

legitymację członkowską Klubu 

 W zespołach służb mundurowych startować mogą zawodnicy wydelegowani przez 

swoje jednostki  

 Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację zdrowia 

 Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia i odbiór numeru 

startowego w biurze zawodów w dniu ich rozgrywania 

 Zgłoszenia można dokonywać poprzez Internet (azs.pkkrakow@gmail.com) lub  

w biurze zawodów w dniu ich rozgrywania 

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki  

z przodu centralnie na klatce piersiowej 

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu 

 W przypadku niedostosowania się do regulaminu sędzia główny ma prawo  

zdyskwalifikować zawodnika 

 Zmiany sztafetowe mogą odbywać się tylko w wyznaczonych przez organizatora 

strefie zmian 

 Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani 



Postanowienia końcowe 

 

 Impreza pod nazwą 44. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci 

Tadeusza Kościuszki  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 Biuro zawodów czynne będzie w Działowni  na Kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24  

w dniu imprezy w godz. 10.00-10.30 

 Przed zawodami będzie można złożyć do biura zawodów rzeczy osobiste zawodników 

zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków 

będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego 

przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez 

inną osobę 

 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

 Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za urazy, kontuzje i innego 

rodzaju uszczerbek na zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie trwania imprezy 

 Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 

żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych 

 Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich, organizator nie odpowiada 

 Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu 

biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia 

 Pomiar czasu podczas biegu będzie dokonywany ręcznie 

 O miejscach zespołów w poszczególnych klasyfikacjach decydować będzie czas 

ukończenia biegu sztafetowego przez dany zespół. Czasy uzyskiwane na 

poszczególnych zmianach nie mają wpływu na wyniki końcowe 

 W tegorocznej edycji Biegu przewidziany jest udział  ok.  300 uczestników 

 Impreza rozgrywana będzie w duchu fair-play 

 Zawodnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na 

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy 

 O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 


