
 
 

33. NOCNY BIEG BACHUSA 

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego 

 
 

Organizatorzy 

Organizatorem jest Lubuskie TKKF przy współudziale Miasta Zielona Góra.  
 

Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się 8 września 2018 roku (sobota) w Zielonej Górze.  

2. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 10 km.  

3. Start do biegu nastąpi o godz. 19
00

. 

4. W ramach biegu odbędzie się IV Winobraniowy Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km.  

5. Start do marszu nastąpi o godz. 19
05

.  

7.  Start i meta biegu oraz marszu znajdują się przy ul. Wyspiańskiego.  
 

Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. Uczestnik biegu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć 

oświadczenie o udziale w biegu lub marszu na własną odpowiedzialność. 

2. Gwarantuje się przyjęcie łącznie 400 zawodników (biegaczy oraz uczestników marszu 

NW), którzy dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Decydować będzie kolejność wpłat. 

3. Opłaty startowe za uczestnictwo wynoszą: 

 w biegu – 50 PLN 

 marszu NW –  20 PLN 

4. Zgłoszenia oraz opłaty startowe  przyjmowane będą do 24 sierpnia 2018 r. włącznie tylko po-

przez stronę internetową:  

                                          http://www.super-sport.com.pl 

5. Przelewy realizowane będą za pomocą usługi DOTPAY. Za datę wniesienia opłat startowych  

przyjmuje się termin dokonania  płatności. 

6. Opłaty startowe do biegu i marszów nie podlegają zwrotowi. 

7. Zawodnicy zaproszeni przez organizatorów  będą zwolnieni z opłaty startowej.  

8. Pakiety startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości, w dniach  6 – 7 wrze-

śnia (czwartek i piątek) w godz. 16
00

– 19
00

 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Zie-

lonej Górze przy ul. Staszica 4 oraz w biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 15
00 

–17
00            

w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Wyspiańskiego 23 . 

  9. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. 
 



Klasyfikacje 

1. Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz  

w kategoriach wiekowych: 

           Mężczyźni                                                        Kobiety 

      M 20  –  18 - 29 lat (2000-1989)        K 20  –  18 - 29 lat (2000-1989) 

 M 30  –  30 - 39 lat (1988-1979) K 30  –  30 - 39 lat (1988-1979) 

  M 40  –  40 - 49 lat (1978-1969) K 40  –  40 - 49 lat (1978-1969) 

 M 50  –  50 - 59 lat (1968-1959) K 50  –  50 więcej lat (od 1968) 

 M 60  –  60 i więcej lat (od 1958) 

2.  Prowadzone będą również klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn Służb Mundurowych  

(Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska Pol-

skiego).  

3.  Nie będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w marszu Nordic Walking. Osiągnięte cza-

sy mają znaczenie jedynie informacyjne.  
 

Nagrody 

1. Zawodnicy, którzy w klasyfikacjach generalnych mężczyzn i kobiet w NBB zajmą trzy czoło-

we miejsca otrzymają puchary Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nagrody pieniężne (1000,  

750,  500 PLN). Uwaga! Od nagród przekraczających 760 PLN pobrany będzie podatek w wy-

sokości 10 %. 

2. Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 

otrzymają medale i nagrody rzeczowe (150,  100,  50 PLN). Nagrody nie mogą dublować się  

z nagrodami w klasyfikacji generalnej. 

3. Najlepszy Zielonogórzanin i najlepsza Zielonogórzanka otrzymają puchary Przewodniczącego 

Rady Miasta Zielona Góra.  

4. Najlepszy Lubuszanin i najlepsza Lubuszanka otrzymają puchary.  

5. Najstarszy zawodnik i zawodniczka, którzy ukończy bieg, otrzymają nagrody specjalne.  

6. Zawodnik, który zajmie 13 miejsce w klasyfikacji generalnej otrzyma „upominek pociesze-

nia”. 

7. Wśród uczestników marszu zostaną rozlosowane upominki rzeczowe. 

8. Wszyscy uczestnicy biegu i marszu otrzymają pamiątkowe medale. 

9. Dekoracja zwycięzców rozpocznie się ok. godz. 20
30

. 
 

Finansowanie 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Organizatorzy zapewnią opiekę lekarską, szatnię, napoje na trasie i mecie oraz posiłek regene-

racyjny. 

3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji. 

4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skra-

dzione podczas imprezy. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
           

                                                                                           Organizatorzy 


