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Niedziela 20 września, upłynie w Tychach pod znakiem biegania.
Tego dnia rozegrane zostaną dwie największe imprezy
biegowe, organizowane w mieście – 4. Tyski Półmaraton
oraz 20. Międzynarodowy Bieg Uliczny. Organizatorzy
obu imprez – Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki
i MOSiR – przy współpracy z UM Tychy, Komendą Miejską
Policji oraz Strażą Miejską, przygotowali także imprezy
towarzyszące – biegi dla dzieci, rozgrzewkę i zajęcia
sportowe, masaże, pokazy produktów sportowych, itd.
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MOSiR zaprasza także najmłodszych. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów
w godz. 8.30 – 10.30. Start nastąpi
o godz. 10.45. Dystanse (dziewczyny i chłopcy startują razem
we wszystkich kategoriach):
100 m – rocznik 2011 i młodsi,
200 m – 2009–2010, 300 m –
2007–2008, 400 m – 2005–2006,
800 m – 2003–2004, 1000 m –
2000–2002.
Organizatorzy biegów przymierzają się do organizacji Maratonu Tyskiego i jest szansa, że rozegrany zostanie już
w przyszłym roku. Trasa biegu
została dokładnie wymierzona,
wystarczy zatem dodać drugą
pętlę. Czy zatem Tychy dołączą
do miast, w których rozgrywana
jest ta prestiżowa lekkoatletyczna
konkurencja?
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Uczestnicy 20. Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego na 10 km klasyfikowani będą
w 12 kategoriach wiekowych. Kobiety i mężczyźni: 1996 – 1999,
1986 – 1995, 1976 – 1985, 1966
– 1975, kobiety – 1964 i starsze
oraz mężczyźni: 1956 – 1965,
1946 – 1955, 1945 i starsi. Kategoria open – osoby niepełnosprawne. Pierwszych 200 zawodników otrzyma pamiątkowe
medale. W biegu głównym najlepsi otrzymają nagrody rzeczo-

we i statuetki. Prowadzona będzie klasyfikacja na najstarszego
uczestnika i uczestniczkę oraz
najlepszych tyszan w kat. kobiet
i mężczyzn.
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Bieg na dystansie półmaratonu (21,0975 km) rozegrany zostanie w 11 kategoriach wiekowych.
Kobiety i mężczyźni: 18–29 lat,
30–39, 40–49 lat, kobiety – 50
i więcej lat oraz mężczyźni: 50–
59, 60–69 i 70 i więcej lat. Ponadto prowadzone będą klasyfikacje
wśród osób niepełnosprawnych
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Tyski Półmaraton

i zakładów pracy. Są też nagrody dla najlepszej uczestniczki
i uczestnika z Tychów oraz dla
najstarszej i najstarszego biegacza. Za trzy pierwsze miejsca
w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn przewidziano nagrody pieniężne 1000, 750 i 700
zł. Po dekoracji odbędzie się losowanie nagrody rzeczowej –
sprzętu sportowego o wartości
6.000 zł.
Zawodników obowiązuje limit czasu – 3 godziny.
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o czwartku, 10.09
na liście zgłoszeń były
753 osoby (w obu biegach), w tym 173 kobiety. Nie wszyscy jednak jeszcze potwierdzili udział wpłacając
wpisowe. Przypomnijmy, iż w Tyskim Półmaratonie mogą uczestniczyć biegacze, którzy ukończyli
18 lat. Przyjmowane są zgłoszenia internetowe oraz 19 września
w biurze zawodów (hala sportowa MOSiR) od godz. 11 do godz.
17 (szczegóły – www.tyskipolmaraton.pl).
Oba biegi rozpoczną się
o godz. 12.30, a start i meta usytuowane będą przy hali MOSiR
przy al. Piłsudskiego, gdzie znajdzie się zaplecze imprezy.
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Trasa po nowemu
W tym roku zmieniona została trasa na jakiej rywalizować będą biegacze. Uczestnicy obu biegów
wystartują razem i ze startu przy hali sportowej MOSiR, pobiegną al. Piłsudskiego, ul. Jaśkowicką, ul.
Stoczniowców, ul. Żwakowską, a potem powrót na al. Piłsudskiego, ul. Uczniowską, do ul. Sikorskiego, gdzie uczestnicy biegu na 10 km zaliczą „agrafkę” i wrócą ul. Uczniowską w kierunku hali, gdzie
będzie meta.
Z kolei uczestnicy półmaratonu pobiegną dalej ul. Sikorskiego, następnie skręcą w ul. Nad Jeziorem
i pokonają pętlę wokół paprocańskiego akwenu. Potem jeszcze kawałek przebiegną ul. Sikorskiego –
w kierunku DK 1 i wrócą ul. Sikorskiego do ul. Uczniowskiej i na metę. Trasa ta została dokładnie wymierzona i nie wykluczone, że w przyszłym roku na niej rozegrany zostanie bieg maratoński (2 pętle).
Na czas biegu (od godz. 12.30) na tych ulicach należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

nie trzeba jeździć po polsce

Ogólnopolski Rejestr Stanu Cywilnego

P
W obu biegach oraz w imprezie dla dzieci co roku startuje ok. 1000 uczestników.

ierwszego marca 2015 r. został utworzony ogólnopolski
rejestr stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2015 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1741 z późn. zm.) W związku z tym obecnie odpisy aktów

urodzenia, małżeństwa oraz zgonu można uzyskać w dowolnym
urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Rejestr, z którego wydawane są odpisy, jest na razie pusty
i wymaga stopniowego przenoszenia danych niezbędnych
do wydania dokumentu. Dlatego

odpis można uzyskać w terminie do 7 dni roboczych (jeżeli
akt został sporządzony w USC,
do którego składa się wniosek)
oraz do 10 dni roboczych (jeżeli akt nie został sporządzony
w USC, do którego składa się
wniosek).
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