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GRAND PRIX POLSKI W BIEGU PO SCHODACH 
RUNDA 1 - BIEG NA WIEŻĘ KOŚCIOŁA W CHEŁMNIE 

 

 

 

 
 

        

 

 

REGULAMIN 

 
1. CEL ZAWODÓW 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 

 umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,  

 uczenie 777-lecia nadania miastu Chełmno praw miejskich, 

 promocja walorów kulturalno-historycznych województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

2. PATRONAT HONOROWY: 

 Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 Ks. Prałat  Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej   

 Ks. Kanonik Zdzisław Walkowiak – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie 

 Edwarda Rosińska – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARPAN” w Chełmnie 

 Franciszek Trzciński – Prezes Zarządu Sport i Rekreacja „START” Chełmno 

 Michał Rosiński – Prezes Prezydium Polskiej Federacji Biegów Górskich i sekcji Biegu po Schodach  

 Krzysztof Bielik – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych      

 

3. ORGANIZATORZY 

 POLSKA FEDERACJA BIEGÓW GÓRSKICH 

 Uczniowski Klub Sportowy "TARPAN" Chełmno 

 Sport i Rekreacja "START" Chełmno 

 

4. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych  

 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie 

 Starostwo Powiatowe w Chełmnie 

 Caritas Diecezji Toruńskiej 

 sponsorzy 

 

5. TERMIN I MIEJSCE 

niedziela 18 kwietnia 2010 roku,  godz. 12:30 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, ul. Franciszkańska 1 

(biuro zawodów będzie zlokalizowane w salce katechetyczne przyj ul. Franciszkańskiej 6)   

    

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W biegu finałowym (2 podbiegi) na wieżę kościoła prawo startu mają zawodnicy zaproszeni przez 

organizatora oraz biegacze  mający zaliczony co najmniej 1 bieg po schodach w ramach Grand Prix 2009  

bądź zakwalifikowani w biegu sobotnim 17.04.2010r. w Starogrodzie. 

 W biegu rekreacyjnym (1 podbieg) udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 13 rok życia, dokonały 

rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły opłatę startową, 
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7. KATEGORIE 

a) Bieg finałowy Grand Prix: 

 generalna kobiet i mężczyzn  

 młodziczki i młodzicy    roczniki 1996 – 1995 

 juniorki i juniorzy  roczniki 1994 – 1991  

 kobiety               20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze  

 mężczyźni                  20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi 
 

b) Bieg rekreacyjny: 

 generalna kobiet i mężczyzn 

 osób niepełnosprawnych  

 

8. ZASADY ROZGRYWANIA BIEGU  

 Starty zorganizowane będą w trzech  grupach: pierwsza – finaliści biegu sobotniego startują 

w poszczególnych kategoriach wiekowych; druga grupa to uczestnicy biegu rekreacyjnego, po której startuje 

trzecia – po raz kolejny zawodnicy z grupy pierwszej. 

 Zawodnicy w swoich kategoriach startują pojedynczo w równych odstępach czasowych co 60 sekund, grupa 

finalistów pierwsza i trzecia co 2 min. na sygnał zegara elektronicznego i gest sędziego startowego. 

 Zawodnicy w kategoriach i grupach startowych, dla własnego dobra powinni ustawić się tak, by sprawniejsi 

startowali wcześniej, ponieważ na trasie schodowej nie ma możliwości wyprzedzania. Wyprzedzić lub 

wycofać się z biegu można tylko na platformach pośrednich. 

 Powroty z mety w dół ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo z każdą grupą startową 

bezpośrednio przed startem. 

 

9. NAGRODY 

 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zwycięstwo  drobne nagrody rzeczowe i puchar 

wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Ryszarda Bobera.   

 Za zajęcie I miejsca w kategoriach wiekowych  statuetka  i drobna nagroda rzeczowa, natomiast za II i III 

miejsce pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki – uzależnione od sponsorów. 

 Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe i upominki.  

 

10. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

 Zgłoszenia zawodników odbywają się telefonicznie (56) 686-93-42  lub e-mailowo: biegiposchodach@wp.pl,   

 ewentualnie w biurze zawodów, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.  

 Ustala się limit startujących zawodników na 100 osób.  

 Wpisowe w wysokości 10 zł  należy wpłacić w dniu zawodów.  
(dzieci i młodzież szkół podstawowych  i gimnazjalnych startują bezpłatnie) 

 O kolejności zgłoszeń decyduje wcześniejsze zgłoszenie e-mailem lub telefonicznie. 

         WPISOWE W CAŁOŚCI ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA ORGANIZACJĘ IMPREZY 

 

11. NOCLEGI 

Zawodnicy, którzy przybędą na miejsce zawodów przed dniem zawodów, mogą zapoznać się z trasą 

schodową oraz zająć sobie miejsce noclegowe w Schronisku Turystycznym „ODNOWA”  

przy ul. Kamionka 3. Koszt to 25-30 zł od osoby. Więcej informacji można uzyskać w biurze klienta 

tel. (56) 686-36-04, kom. 697 02-36-06. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnik  powinien  zapoznać  się  z regulaminem  biegu  i  zobowiązany  jest  do   jego przestrzegania. 

Pobranie  numeru   startowego przez uczestnika jest równoznaczne z  akceptacją regulaminu biegu, 

 Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, natomiast młodzież do 18 roku życia 

na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna (druk oświadczenia dostępny jest w biurze zawodów 

i na stronie www.biegiposchodach.pl.tl w zakładce „Chełmno - bieg na wieżę kościoła 18.04.2010r.”). 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, zniszczony sprzęt i podartą odzież. 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego biegu. 
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