
III BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 
 

REGULAMIN 
 

 
 1. Organizator 

Stowarzyszenie MYbytomianie. 
 

 2. Cele imprezy 
Popularyzacja aktywnych form wypoczynku. 
Promocja walorów turystycznych śródmieścia Bytomia. 

 
 3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się w niedzielę 6 grudnia 2015r. 
Biuro zawodów: Parafia NMP (wejście od ul. Strażackiej). 
Start biegu:  
- BIEGI DZIECI - od godz. 10:00 z bytomskiego Rynku. 
- BIEG GŁÓWNY - godz. 11:00. 
 

 4. Trasa i dystanse 
Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa. 
 
- BIEGI DZIECI: 

 do 6 lat (2015 - 2009) - dystans około 100m wzdłuż bytomskiego rynku, 

 7 - 10 lat (2008 - 2005) - dystans około 200m wzdłuż bytomskiego rynku, 

 11 - 14 lat (2004 - 2001) - dystans około 400m wzdłuż bytomskiego rynku. 
 
- BIEG GŁÓWNY - około 4,8km (4 pętle ulicami centrum Bytomia). 
Osoby, które nie ukończą pełnego dystansu zostaną sklasyfikowane wg ilości 
przebiegniętych pętli. 
Trasa nie posiada atestu. 

 



 5. Uczestnictwo i opłata wpisowa 
Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym 
wynosi 10 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Oliwii Krupowies: 
http://oliwia-krupowies.bloog.pl 
Wpłaty można dokonać w dniu biegu, lub na konto:  
37 1020 2368 0000 2202 0458 1494, z dopiskiem „Bieg Świętych Mikołajów”. 
 
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w 
zawodach na własną odpowiedzialność.  
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczna jest pisemna zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC.  
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, w dniu 
6.12.2015. Biuro będzie czynne w godzinach od 9:00 do 10:45. 
Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony strój itp. 
 

 6. Zapisy 
Zapisy będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:  
MYbytomianie@wp.pl 
W zgłoszeniu prosimy o podanie: 
- imienia i nazwiska, 
- daty urodzenia,  
- miejscowości oraz klubu. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 5.12.2015r. 
Istnieje również możliwość zapisania się w biurze zawodów, jednak limit 
uczestników biegu wynosi 250 osób. W przypadku jego wyczerpania zapisy zostaną 
zamknięte. 
 

 7. Kategorie wiekowe w biegu głównym 
W biegu głównym obowiązuje podział na dwie kategorie, zarówno u kobiet jak 
i u mężczyzn. Decyduje rok urodzenia. 

 2000 – 1976 

 1975 i starsze 
 

 8. Nagrody i wyróżnienia 
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową zawieszkę i certyfikat. 
Trzy najlepsze zawodniczki i trzej najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii 
wiekowych w biegu głównym otrzymają statuetki. 
Zwycięzcy w biegach dla dzieci otrzymają słodkie upominki. 
Rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze zawodów. 

 
 9. Postanowienia końcowe 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do  
organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.   
 

Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony 
strój itp. 

http://oliwia-krupowies.bloog.pl/
mailto:MYbytomianie@wp.pl

