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Regulamin 

„PRZEŁAJOWA SIÓDEMKA 2008” bieg sierpniowy 

 

                    

 

 

Cel 

    

� Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji na świeżym 

powietrzu wśród mieszkańców miasta i regionu, 

� Promocja Miasta Blachowni, 

� Integracja środowiska biegaczy  

� Sportowa rywalizacja w zmierzeniu sił z najlepszymi 

„Przełajowa Siódemka” „Przełajowa Siódemka” „Przełajowa Siódemka” „Przełajowa Siódemka” jest imprezą Miasta Blachownia, nad którą patronat jest imprezą Miasta Blachownia, nad którą patronat jest imprezą Miasta Blachownia, nad którą patronat jest imprezą Miasta Blachownia, nad którą patronat 

honorowy objęli:honorowy objęli:honorowy objęli:honorowy objęli:    

� Burmistrz Miasta, 

� Przewodniczący Rady Miejskiej. 

OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator    

� Urząd Miasta Blachowni, 

� Maratończyk – Jacek Chudy wraz z zespołem organizacyjnym, 

� Katolicki Klub Turystyki Aktywnej w Blachowni, 

� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni, 

PartnerPartnerPartnerPartner 

� Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 
 

    

SCOUT 

      



TeTeTeTermin i Miejscermin i Miejscermin i Miejscermin i Miejsce    

    

� Bieg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2008 r., bez względu na pogodę, po ścieżkach 

spacerowych przy stawie Blachowieńskim, ulicy Kubowicza, ulicy Żeromskiego i lasach 

Nadleśnictwa Herby - na jednej pętli. Start i meta znajdować się będą na terenie Stadionu 

Miejskiego im. Orłów Górskiego w Blachowni, 

� Start: Bieżnia stadionu, godzina 13.00. Zawodnicy na miejsce startu muszą zgłosić się do 

godziny 12.50, 

� Trasa przebiega – start z bieżni Stadionu w lewo do ścieżek spacerowych przy stawie 

następnie w prawo do ulicy Kubowicza i ulicy Żeromskiego. Dalej trasa wiedzie do lasu 

(duktami leśnymi), wybieg z lasu do ulicy Kubowicza i powrót wokół stadionu ścieżkami 

spacerowymi do mety znajdującej się na bieżni Stadionu Miejskiego, przy trybunie głównej. 

� Długość trasy - 7 km,  

�  75% trasy „Przełajowej Siódemki” posiada nawierzchnię leśną, 20% szutrową i 5% 

asfaltową (chodnikową), 

� Trasa będzie posiadała oznaczone kilometrowe odcinki, od 1 do 7, 

� Punkt medyczny będzie się znajdował na starcie biegu przy budynku OSiR, 

� WC w budynku OSiR, gdzie również  uczestnicy biegu mogą skorzystać z toalet z 

prysznicami. 

 

UczestnictwoUczestnictwoUczestnictwoUczestnictwo    

    

� „Przełajowa Siódemka” jest biegiem otwartym dla wszystkich zainteresowanych tą formą 

rekreacji, tzn, osobom zrzeszonym w klubach sportowych i amatorom 

� Numery startowe będą wydawane w dniu 31 sierpnia 2008 roku w godzinach od 9.00 do 

12.30 wraz z pisemnym potwierdzeniem wyrażenia zgody na uczestnictwo w biegu 

na „własną odpowiedzialność”. W przypadku osób niepełnoletnich, na udział w biegu, 

będzie wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.  

� Każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za doznane uszczerbki zdrowotne powstałe przed, w czasie i po 

zakończeniu biegu. 

� W ramach uczestnictwa w biegu  zawodnik otrzymuje :  numer startowy z agrafkami, 

posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu, zabezpieczenie medyczne, certyfikat 

ukończenia biegu i medal. 

 

 

 



KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja    

    

� Generalna kobiet i mężczyzn  

� W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 

   

 od 14 do 19 lat (roczniki 1989-1994)  M/K 14 

  od 20 do 29 lat (roczniki 1979-1988)  M/K 20 

od 30 do 39 lat (roczniki 1969-1978) M/K 30 

od 40 do 49 lat (roczniki 1959-1968)  M/K 40 

od 50 do 59 lat (roczniki 1949-1958)  M/K 50 

        60 lat i powyżej (rocznik  1948 i starsi)        M/K 60 

 

Zgłoszenia i opłatyZgłoszenia i opłatyZgłoszenia i opłatyZgłoszenia i opłaty    

� Zgłoszenia do biegu organizator przyjmuje do dnia 29 sierpnia 2008 roku pod numerem 

tel. stacjonarnego (034) 3 204 506 lub tel. kom. 661288101 oraz za pośrednictwem 

internetu na stronach : www.kkta.pl , www.maratonypolskie.pl,  www.blachownia.com    

� Startujący, którzy zgłoszą swój udział w biegu internetowo lub telefonicznie będą 

zwolnieni od wnoszenia opłaty startowej 

� Osoby zgłaszajace się w dniu biegu uiszczą opłatę startową w wysokości 10 zł 

� Obsługę informatyczną zawodów prowadzi firma ANDYCOM 

 

Biuro ZawodówBiuro ZawodówBiuro ZawodówBiuro Zawodów    

    

� Biuro zawodów znajduje się w budynku OSiR w Blachowni przy ul. Sportowej nr.1,  

czynne w dniu zawodów od godziny 9.00  

 

NagrodyNagrodyNagrodyNagrody    

    

� statuetki za zajęcie od I do V miejsca w Klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn  

� statuetki za zajęcie I miejsca w  kategoriach wiekowych, 

� statuetki za pobicie rekordu trasy w kategorii open kobiet i mężczyzn 

� dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną wręczone certyfikaty oraz 

pamiątkowe medale 

� wśród startujących, którzy ukończą bieg i zostaną sklasyfikowani, zostaną rozlosowane 

nagrody  rzeczowe. 

 

 



SponsorzySponsorzySponsorzySponsorzy    

� Drukarnia „Garmond”, 

� „POWERADE”, Kropla Beskidu 

� SCOUT 

�  „H i Z” – Hurt i Detal Paliw 

� Odlewnia Źeliwa TERLECKI 

� Pralnia „WOD-CHEM” Jerzy Mandryk 

� PPUH „Alfa” s.j. Stanisław i Janusz Sosnowscy 

 

    Patronat Medialny 

� MaratonyPolskie.PL 

� TVP 3 KATOWICE, 

� Gazeta Wyborcza 

 

Dojazd z CzęstochowyDojazd z CzęstochowyDojazd z CzęstochowyDojazd z Częstochowy    

� Autobusy PKS lini 151, 152 lub 162 – odjazd z dworca PKS ul. Wolności, stanowisko 20 

 

Postanowienia KońcowePostanowienia KońcowePostanowienia KońcowePostanowienia Końcowe    

    

� Organizator ustala limi czasu pokonania trasy na 55 minut. Kończący bieg z czasem 

powyżej ustalonego limitu nie zostaną sklasyfikowani. 

� Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte na klatce piersiowej numery startowe, 

� Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu, 

� Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

� Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

podczas trwania imprezy, 

� W biegu mogą brać udział osoby poniżej 14-tego roku życia, którzy uczestniczą  w 

niedzielnych biegach przełajowych, odbywających się  na terenie Blachowni. 

     

 

 

  Z poważaniem Z poważaniem Z poważaniem Z poważaniem     
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