
II BIEG ŚWIĘTOCHŁOWICKI 
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

                 Biuro organizacyjne : Ośrodek Sportu i Rekreacji  "SKAŁKA" 
41-600 Świętochłowice, ul.Bytomska  40, tel.  032 2455-900; tel fax. 032 2452-281

I. CEL:
       1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy 
           aktywności  ruchowej. 
       2. Promocja miasta Świętochłowice.
II. ORGANIZATORZY:
      - Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" w Świętochłowicach,
      - Urząd Miejski w Świętochłowicach.
     WSPÓŁORGANIZATORZY:     
     - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach,          

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi,
     - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Spróbuj z Nami”, 
     - Straż Miejska w Świętochłowicach.   
III. TERMIN I MIEJSCE: 
       Sobota 6 października 2012 r. OSiR "Skałka" –  stadion
       Początek biegów godz. 15.00.  
IV.  ZGŁOSZENIA I ZAPISY: 
       Zgłoszenia, zapisy i wpisowe przyjmowane będą od godz. 13.00. do 14.30. 
       w biurze zawodów organizatora umieszczonym w pawilonie OSiR „Skałka”.
V. TRASA BIEGU:
      1. Trasa biegu: ulice, aleje parkowe i tereny zielone;        
          nawierzchnia: asfaltowa i szutrowo - trawiasta.
      2. Trasa biegu głównego będzie oznaczona co 1 km i 500 metrów przed metą.
VI. UCZESTNICTWO:
      W biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem 
      i posiadający zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie stwierdzające zdolność   
      do biegania.
VII. WPISOWE :
      Wpisowe – 8zł, członkowie TKKF, osoby niepełnosprawne oraz emeryci nie   
      będący mieszkańcami Świętochłowic – 4zł, mieszkańcy Świętochłowic  
      bezpłatnie. 
      Warunkiem skorzystania z ulg jest przedstawienie stosownego dokumentu. 
VIII. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE :           
         Dystans w każdej z kategorii – ok. 10 km.
kat. kobiet 18 – 29 lat (rocznik 1994 – 1983)
kat. kobiet 30 – 39 lat (rocznik 1982 – 1973)
kat. kobiet 40 lat i więcej (rocznik 1972 i starsze)
kat. mężczyzn 18 – 29 lat (rocznik 1994 – 1983)
kat. mężczyzn 30 – 39 lat (rocznik  1982 – 1973)
kat. mężczyzn 40 – 49 lat (rocznik 1972 – 1963)



kat. mężćzyzn 50 – 59 lat (rocznik 1962 – 1953)
kat. mężczyzn 60 – 69 lat (rocznik 1952 – 1943)
kat. mężczyzn 70 lat i więcej (rocznik 1942 i starsze)
kat. niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową – kobiety
kat. niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową – mężczyźni
UWAGA! Warunkiem startu w kategoriach niepełnosprawnych jest przedstawienie 
w trakcie zapisów dokumentu o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. 
IX. NAGRODY :
1. W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I – III – dyplomy, statuetki 
    oraz nagrody.
2. W klasyfikacji generalnej dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika –   
    dyplom, puchar oraz nagroda rzeczowa.
3. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po jego zakończeniu.      
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
      1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
      2. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje wodę mineralną.
      3. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
      4. Szatnia i umywalnie znajdują się na terenie obiektu.
      5. Punkt medyczny będzie umiejscowiony na stadionie.
      6. Wszyscy uczestnicy muszą okazać przy zapisach aktualny dowód tożsamości.

 7. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
      8. Uczestników obowiązują przepisy PZLA.
      9. Zawody będą prowadzone przez uprawnionych sędziów z OZLA.

10.Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komitetu
Organizacyjnego.

Dyrektor Biegu      

                   Janusz Grobelka    
                                   

Dyrektor OSiR „SKAŁKA”
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