„Bieg Politechniki Rzeszowskiej”
o puchar JM Rektora prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika
z okazji obchodów 200 - rocznicy urodzin Ignacego
Łukasiewicza”
1.

Cel zawodów: propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności
akademickiej Politechniki Rzeszowskiej.

2.

Organizatorzy:

•

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej,

•

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej,

•

Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej.

3.

Partnerzy: Województwo Podkarpackie.

4.

Termin i miejsce: 11 czerwca 2022r. (sobota), miasteczko akademickie amfiteatr, godz. 1000.

5.

Program zawodów:
1000 – zbiórka zawodników na amfiteatrze,
1015 – otwarcie zawodów (rozgrzewka),
1030 – bieg rodzinny, bieg główny,
1130 – poczęstunek,
1145 – ogłoszenie wyników – wręczenie nagród.

6.

Klasyfikacja: rodzinna, studentki/studenci, pracownicy (kobiety/mężczyźni),
pierwszaki (studentki/studenci) oraz klasyfikacja wydziałowa.

7.

Warunki uczestnictwa:
Bieg rodzinny:
•

2 osobowe drużyny (pracownik PRz wraz z dzieckiem do 12 roku życia)–
dystans ok. 750 m (jedno okrążenie).

Bieg główny:
•

kobiety – dystans ok. 1500 m (dwa okrążenia),

•

mężczyźni – dystans ok. 2250 m (trzy okrążenia).

Zgłoszenia należy dokonać do 8 czerwca br. poprzez dostępny formularz na
stronie internetowej www.csa.prz.edu.pl - w zakładce Bieg PRz.
Biuro zawodów dostępne będzie w dniu zawodów od godz. 900.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców i z opiekunami prawnymi.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i za rzeczy
zgubione.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora (zastrzegamy sobie
prawo zmiany).
W biegu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele społeczności akademickiej
Politechniki Rzeszowskiej. Wydarzenie nie dotyczy przedstawicieli innych
uczelni.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania wydarzenia w postaci
materiału zdjęciowego i filmowego oraz udostępniania go w formie fotorelacji na
stronie internetowej Politechniki Rzeszowskiej oraz jej oficjalnych profilach i w
mediach społecznościowych.
8.

Nagrody: najlepszy zawodnik, zawodniczka oraz zwycięzcy biegu rodzinnego,
klasyfikacji wydziałowej otrzymają puchary JM Rektora Politechniki
Rzeszowskiej, medale oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników biegu zostaną
rozlosowane również nagrody rzeczowe.
Organizatorzy

