
 
 

 

 

REGULAMIN KLASYFIKACJI 

„NAJSZYBSI MIESZKAŃCY OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 

BIEGU GŁÓWNEGO 

OSTROWIECKICH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI 2019  
 

 

I. Uczestnicy klasyfikacji:  

W klasyfikacji „NAJSZYBSI MIESZKAŃCY OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” zostaną 

uwzględnieni uczestnicy Biegu Głównego na 10 km Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2019 

spełniający następujące warunki: 

 dokonają zapisu do udziału w imprezie i wniosą opłatę startową zgodnie z zasadami określonym     

w regulaminie Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2019, 

 zadeklarują swe zamieszkanie/zameldowanie w Ostrowcu Świętokrzyskim na pobyt stały i okażą się 

podczas rejestracji /odbioru numeru startowego w biurze zawodów (przy odbiorze pakietu startowego) 

dokumentem poświadczającym ten fakt:  

- aktualny dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub  

- dowód osobisty z adnotacją o zameldowaniu w Ostrowcu Św. na pobyt stały lub 

- zaświadczenie z Urzędu Miasta Ostrowca Św. o stałym zameldowaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

 zostaną sklasyfikowani na mecie Biegu Głównego Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2019. 

 

II.  Klasyfikacje: 

Prowadzone będą dwie klasyfikacje (bez podziału na kategorie wiekowe): 

Kobiety - open 

Mężczyźni - open 

Osoby sklasyfikowane w klasyfikacji „Najszybsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego” będą również 

uwzględniane w innych klasyfikacjach, tj. w klasyfikacjach open Biegu Głównego i w klasyfikacjach 

wiekowych. 

 

III. Nagrody: 

1. Za zajęcie miejsc I-XV open przyznane zostaną nagrody  

- finansowe ufundowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski  

- rzeczowe fundowane przez Partnerów Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2019 

 2. Wykaz nagród 

 A/  Klasyfikacja kobiet open 

 I m. – nagroda finansowa 300 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera 

 II m. – nagroda finansowa 200 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera 



 III m. – nagroda finansowa 100 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera  

IV -XV m. – nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera 

B/  Klasyfikacja mężczyzn open 

 I m. – nagroda finansowa 300 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera  

 II m. – nagroda finansowa 200 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera 

 III m. – nagroda finansowa 100 zł. i nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera  

IV -XV m. – nagroda ufundowana przez Organizatora/Partnera 

 

3. Nagrody muszą zostać odebrane osobiście podczas ceremonii dekoracji organizowanej od godziny 

15.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. 

4. W przypadku nieobecności osoby zakwalifikowanej do nagrodzenia nagroda musi zostać 

odebrana osobiście w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR Ostrowiec Św. terminie do dnia  

22 listopada 2019r. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda zostanie przeznaczona na potrzeby innej 

imprezy organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzaju nagród przyznawanych w klasyfikacji 

kobiet i mężczyzn. 

 

 


