
II BIEG ŚWIERKLANIECKI 

21.08.2011 (niedziela) godz. 11:00 

Regulamin 

 

1. Organizatorzy 

- Maciej Pochciał 

- Tomasz Zemela 

 

2. Cele 

- Popularyzacja biegania i aktywnych form spędzania wolnego czasu 

- Promocja Świerklaoca i okolic jako dobrych miejsc do uprawiania 

joggingu 

- Integracja środowiska biegaczy 

 

3. Trasa 

- Dystans: 5 km – dwie pętle alejkami parku w Świerklaocu. Trasa nie 

posiada atestu jednak jest dobrze wymierzona  

- Nawierzchnia: w zdecydowanej większości ścieżki leśne, fragmentami 

asfalt 

- Trasa jest niemal idealnie płaska 

- Każdy kilometr będzie oznaczony znakami pionowymi 

 

4. Uczestnictwo 

- Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukooczyli 16-ty rok 

życia 

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadad zgodę prawnych opiekunów 

na uczestnictwo w biegu 

- Każdy zawodnik staruje na własną odpowiedzialnośd, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 

biegu 



- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostad zweryfikowaniu w 

biurze zawodów w dniu 21.08 

- Warunkiem uczestnictwa jest przypięcie numeru startowego w 

widocznym miejscu 

 

5. Zgłoszenia 

- Zgłoszenia będą przyjmowanie w dniu startu, w biurze zawodów, 

w godzinach 9:30 – 10:30 

- Istnieje także możliwośd zapisania się przez internet. Skróci to czas 

spędzony przed startem w biurze zawodów. Zgłoszeo należy dokonywad 

poprzez stronę http://piorunbytom.jcom.pl  

(zakładka: „II Bieg Świerklaniecki -> Zgłoszenia”) 

- Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej za uczestnictwo w biegu 

 

6. Dojazd i parking 

- W pobliżu biura zawodów, obok stadniny koni znajduje się mały 

parking, na którym uczestnicy biegu będą mogli za darmo zaparkowad 

samochody. Droga dojazdowa do tego parkingu jest pokazana na mapce 

z trasą biegu. W przypadku wyczerpania miejsc konieczne może się 

okazad pozostawienie auta na głównym parkingu, na którym jest 

pobierana opłata w wysokości 10 zł. 

 

7. Postanowienia końcowe 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- Ustawione zostaną punkty kontrolne, uczestnicy pokonujący trasę w 

sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do 

organizatorów 

 

 

http://piorunbytom.jcom.pl/

