
XI Rodzinny Bieg Zakochanych w Rydułtowach

REGULAMIN IMPREZY:

ORGANIZATOR:
Urząd Miasta Rydułtowy

TERMIN I MIEJSCE
10.09.2022 r. (sobota) godz. 12:00 – RYDUŁTOWSKA FIKOŁKOWNIA „RAFA”
Bieg odbędzie się  po następujących ulicach:  start  i  meta:  Rydułtowska  Fikołkownia „RAFA” (przy
ul.  A.  Mickiewicza),  trasa  biegu  prowadzić  będzie  przez  parking  do  ul.  A. Mickiewicza,  następnie
ul. A. Mickiewicza w stronę ul. Raciborskiej do ul. S. Ligonia, ul. S. Ligonia wokół osiedla i Rydułtowskiej
Fikołkowni „RAFA” przez parking do mety (ok. 1150 m).

PROGRAM
godz. 10:00 – 11:45 – zapisy do biegu, wydawanie numerów startowych,
godz. 12:00 – start XI Rodzinnego Biegu Zakochanych,
godz. 12:10 – 12:30 – oczekiwanie na mecie na uczestników Biegu
godz. 13:00 – wręczanie nagród oraz upominków uczestnikom Biegu

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA
W biegu mogą uczestniczyć zakochane pary (również rodzeństwa, małżeństwa ze swymi pociechami),
niezależnie od wieku, czy wzajemnych powiązań. Poszczególne pary uczestników powinny wbiegać na
metę biegu jednocześnie, trzymając się za ręce. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie.
Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 
Imienne  zgłoszenia  należy  składać  w dniu  zawodów  w  biurze  zawodów  na  terenie  Rydułtowskiej
Fikołkowni „RAFA” w godz. 10:00 – 11:45. 

NAGRODY
Dla par zgłoszonych do Biegu przewidziano pamiątkowe trofea. Wszyscy uczestnicy otrzymają napoje oraz
posiłek.  Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziano nagrody -  upominki
m.in.  dla:  najmłodszej  pary,  najstarszej  pary,  najśmieszniej  ubranych par,  dla  par,  które  brały udział  we
wszystkich Rodzinnych Biegach Zakochanych w Rydułtowach.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
2. Uczestnicy  muszą  bezwzględnie  podporządkować  się  wszystkim  poleceniom  osób

zabezpieczających trasę biegu.
3. Zawodnicy z poszczególnych par powinni wbiegać na metę biegu jednocześnie, trzymając się za

ręce. 
4. W  przypadku  jakiejkolwiek  kontuzji  lub  innych  dolegliwości  zdrowotnych  zawodnik

jest zobowiązany  do zejścia  na  pobocze  drogi  i  oczekiwania  na  pomoc  medyczną  lub  wóz
techniczny, który porusza się za ostatnim zawodnikiem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu Biegu. Interpretacja regulaminu należy

do organizatora.
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Bieg odbędzie się w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”  i obchodów 30 - lecia samorządności

miasta Rydułtowy.


