
REGULAMIN
KORONA MYSŁOWICKICH BIEGÓW

2014 

Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice
Fundacja Sportu i Sztuki „Fenix”
Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice 
Miasto Mysłowice 

Cel: 
Promocja miasta i zawodów organizowanych w mieście Mysłowice
Krzewienie zdrowego i sportowego stylu życia. 
Promocja rekreacji ruchowej wśród osób dorosłych i w podeszłym wieku. 
Wsparcie w działalności sportowej organizacji działających na terenie Mysłowic i woj. śląskiego.

Terminy: 

18.01.2014 – g.11:00 – 7 Festiwal Spełnionych Marzeń – 15,3 km 
01.03.0214 – g.12:30 – Cross Wieczoru – 4 000m – Kobiety 

        - g.12.50 – Cross Wieczoru – 6 000m – Mężczyźni 
17.05.2014 – g.10.00 – Grand Prix Mysłowic o Puchar Truchtacza – 6,7 km ( Polska Biega)
22.06.2014 – g.15.00 – II Bieg Świętojański ( Trzeźwościowy) – 7 km*
20.09.2014 – g.13:00 – II Otwarte Mistrzostwa Mysłowic – 10 km* 
18.10.2014 – g.11:00 – XXII Memoriał im. Jerzego Chromika – 10 km 
 
Zgłoszenia i Regulaminy:

Zapisy do biegów: 7 Festiwal Spełnionych Marzeń 
II Bieg Świętojański
II Otwarte Mistrzostwa Mysłowic 

na stronie: www.fsis.pl  

Zapisy do biegów: Cross Wieczoru 
XXII Memoriał im. Jerzego Chromika

na stronie: www.mosir.myslowice.pl 

Zapisy do biegu: Grand Prix Mysłowic o Puchar Truchtacza 
(w dniu zawodów) www.truchtacz.org

Wszelkie informacje o całym cyklu można znaleźć na Fan Pagu 
www.facebook.com/KoronaMyslowic

Klasyfikacja:

Rozgrywana będzie klasyfikacja OPEN, MYSŁOWICE,WIEKOWE

Każdy zawodnik który ukończy cały cykl zawodów czyli m in. 4 z 6 zawodów, po finałowym biegu 
rozgrywanym 18.10.2014 otrzyma medal i certyfikat. 

Zwycięzcy w kategorii OPEN – Kobiety i Mężczyźni otrzymają Złote Korony 
Zwycięzcy w kategorii MYSŁOWICE** - Kobiety i Mężczyźni otrzymują Srebrne Korony
Zwycięzcy w kategorii WIEKOWEJ*** - Kobiety i Mężczyźni otrzymują Brązowe Korony

http://www.fsis.pl/
http://www.facebook.com/KoronaMyslowic
http://www.truchtacz.org/
http://www.mosir.myslowice.pl/


Przewidziane kategorie wiekowe: 
K-1 – 16 – 19 lat,

K-2 – 20 – 29 lat, 

K-3 – 30 – 39 lat  

K-4 – 40 - 49 lat 

K-5 – 50 – 59 lat 

K-6 – 60 – i więcej 

M-1 – 16 – 19 lat, 

M-2 – 20 – 29 lat, 

M-3 – 30 – 39 lat, 

M-4 – 40 – 49 lat, 

M-5 – 50 – 59 lat, 

M-6 – 60 – 69 lat 

M-7 – 70 i więcej lat. 

Punktacja:

Naliczane są punkty w sposób nastepujący: 

Dotyczy wszystkich zawodów: 

Pierwsze 10% uczestników 100 punktów

Drugie 10% 80 punktów

3– 10% 60 punktów

4- 10% 50 punktów

5- 10% 40 punktów

6- 10% 30 punktów

7- 10% 20 punktów

8- 10% 15 punktów

9- 10% 10 punktów

10-10% 5 punktów

Punkty będą naliczane na każdych zawodach, ale w związku z możliwością ukończenia 
4  z  6  zawodów  –  pierwsze  wyniki  zostaną  podane  po  5  Grand  Prix  Mysłowic 
organizowanym w maju. Będą to zawody nr 3 – po tych zawodach zawodnicy którzy 
będą mieli szanse na ukończenie cyklu będą mieli zaliczony min. jeden bieg spośród: 



7 Festiwal Spełnionych Marzeń – rozgrywany w styczniu 

42 Cross Mysłowicki – rozgrywany w marcu

5 Grad Prix Mysłowic – rozgrywany w maju 

* godziny zawodów mogą ulec nieznacznie zmianie
** decyduje miejsce zamieszkania lub urodzenia na podstawie dowodu osobistego 
***klasyfikacja będzie rozgrywana gdy w przed finałem 18.01.2014 zawodników w danej kategorii którzy ukończyli do tej pory 
wszystkie zawody będzie co najmniej pięciu. W przeciwnym wypadku dana kategoria nie będzie brana pod uwagę. 

Opłaty: 

Od uczestnictwa w całym cyklu nie pobiera się opłaty startowe. 

Postanowienia Końcowa: 

Każdy z zawodów ma odrębny regulamin, który należy przestrzegać i który jest ważniejszy niż 
zapisy regulaminowe całego cyklu. Organizator cyklu zastrzega sobie zmiany regulaminu o czy 
powiadomi na stronach zawodów. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Organizator cyklu nie ponosi odpowiedzialności za regulaminy i sposób rozegrania odrębnych 
zawodów – pełna odpowiedzialność spoczywa na organizatorach konkretnych zawodów. 
Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane są w trybie negocjacji, decyzja 
organizatora jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwoławczego. 
Organizator cyklu dopełni pełnych starań aby organizacja zawodów z cyklu Korona Mysłowickich 
Biegów przebiegła profesjonalnie z satysfakcją dla zawodników i kibiców. 


