
III Tyski Półmaraton

REGULAMIN

I. Informacje.

1. Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako formy czynnej rekreacji.

2. Promocja Tychów jako  miasta dobrego do uprawiania sportu.

3. Zawody są zaliczane do cyklu Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

w Biegach Masowych 2014.

II. ORGANIZATORZY:

1. STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI W TYCHACH

ul. Nizinna 76
                      43-100 Tychy
                      e-mail spla.tychy@gmail.com
                      NIP:  646-288-98-09

KRS  0000359679

2. Współorganizatorzy:

• UM Tychy

• MOSIR TYCHY 

• Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

• Straży Miejskiej w Tychach

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:

1. Bieg odbędzie się 21 września 2014.

2. Biuro zawodów, start i meta - parking przy Hali Sportowej Tychy – al. Piłsudskiego 20.

3. Szatnie i prysznice Hala Sportowa Tychy – al. Piłsudskiego 20.

4. Godzina startu do biegu głównego: 12.30.(wspólny start z XIX MTBU )

5. Długość trasy: 21,0975 km.

6. Trasa ulicami miasta.

7. Pomiar czasu elektroniczny – netto i brutto

8. Wyniki będą  drukowane na bieżąco  i wywieszane na tablicach informacyjnych.

IV. LIMIT CZASU

1.Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

2.Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale 

przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do 

mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie 

zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety 

mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

3.Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również nie 

stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – 

stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
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V. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania w wodę będą rozmieszczone w odstępach co około 

5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania.

2. Na punkcie drugim i trzecim oprócz wody będzie do dyspozycji izotonic.

VI. UCZESTNICTWO

1. W biegu mogą uczestniczyć  zawodnicy, którzy do dnia 21.09.2014 ukończą 18 lat 

i opłacą wpisowe.

2. Organizatorzy mogą przyjąć maksymalnie 1000 uczestników.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w III Tyskim Półmaratonie muszą zostać 

zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:

     20 WRZESIEŃ (sobota) – Biuro zawodów - parking przy Hali Sportowej Tychy al.    

Piłsudskiego 20 - czynne w godzinach 11.00 - 16.00 – można odbierać pakiety 

startowe oraz zapisać się do biegu

  – opłata startowa w tym dniu wynosi 90 zł

. Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej  20.09.2014,

, organizator nie gwarantuje otrzymania pamiątkowej koszulki  oraz 

pamiątkowego medalu

   21 WRZESIEŃ (niedziela) - wyłącznie odbiór pakietów startowych zgodnie

 z regulaminem.

                W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe.

PAKIET STARTOWY zawiera: talon na  posiłek, agrafki, numer startowy z chipem 

do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę.

PROŚBA ORGNIZATORÓW O ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

W SOBOTĘ W DNIU 20.09.2014

UWAGA! Przy odbiorze należy dostarczyć podpisane oświadczenie wg. wzoru.

PAKIETY ODBIERA SIĘ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI

Osoba odbierająca pakiet startowy w imieniu innej osoby musi przedłożyć upoważnienie 
od osoby zainteresowanej do odbioru pakietu oraz w/w oświadczenie

4. Zgłoszenia online do 12 września 2014 roku. Po tym terminie zgłoszenie się do 

biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów III Półmaratonu w Tychach 

w dniu 20 września  2014.

5. W dniu zawodów (21.09.2014) – organizator nie przyjmuje zgłoszeń do zawodów.

6. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują 

na własną odpowiedzialność.



7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie 

warunków regulaminu zawodów.

8. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:

  50 zł - do 12.09.2014

90 zł - w dniu 20.09.2014
WPŁATA NA KONTO

BGŻ Tychy  24 2030 0045 1110 0000 0239 8580

TYTUŁ WPLATY MUSI ZAWIERAĆ: 3 TP

9. Opłaty na konto SPLA przyjmowane będą do 12.09. 2014

Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 12.09.2014, organizator nie 

gwarantuje otrzymania pamiątkowej koszulki  oraz pamiątkowego medalu.

10. Zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej po wpłacie na konto

o p ła t y s t a r t o w e j . Z g ło s z e n i e s ię n i e j e s t r ó w n o z n a c z n e z 

umieszczeniem  na liście startowej.

11. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.

12. Prawo do bezpłatnego startu w III TP mają tylko zawodnicy zaproszeni przez 

Prezesa SPLA Tychy.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej:

http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z140921

VIII.  KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach.

• klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

• klasyfikacje wiekowe

KOBIETY      MĘŻCZYŹNI
1985 – 1996      1985 – 1996
1975 – 1984      1975 – 1984
1965 – 1974      1965 – 1974
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1964 i st.      1955 – 1964
         1945 – 1954

        1944 i st.
• klasyfikacje zakładów pracy 

Open niepełnosprawni z dysfunkcją ruchową – zapisy do 12.09.2014

1.Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) w biegu 

głównym, otrzymają nagrody pieniężne. Wysokość nagród finansowych zostanie 

podana w oddzielnym komunikacie.

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 (mężczyźni) i 1-6 (kobiety) 

w biegu głównym, nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

2.Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych - kobiet i mężczyzn przewidziane 

są nagrody rzeczowe i puchary/statuetki.

3.Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii –kobiet i mężczyzn niepełnosprawni

     przewidziane są nagrody rzeczowe i puchary/statuetki.

4.Nagrody rzeczowe i puchary/statuetki otrzymają również:

- najstarszy uczestnik i uczestniczka

- najlepszy zawodnik i zawodniczka – mieszkańcy Tychów

5. Za zajęcie miejsc 1-3  w klasyfikacji zakładów pracy przewidziane są   puchary 

                     Zgłoszenia do klasyfikacji zakładów pracy przyjmujemy na adres  
                     e-  mail: spla.tychy@gmail.com  do 12.09.2014.
                     W zgłoszeniu należy podać nazwę zakładu pracy i nazwiska czterech uczestników.  
                     Z jednego zakładu pracy może być zgłoszona więcej niż jedna drużyna 
                     czteroosobowa.

6.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się 

na ceremonii wręczenia.

IX. PROGRAM BIEGU

                           9.00 - 11.45   Biuro Zawodów – wydawanie pakietów startowych

12.30 - Start do Półmaratonu (wspólny start z XIX MTBU) 

ok. 16:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

PO DEKORACJI  ODBĘDZIE SIĘ LOSOWANIE NAGRÓD 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

3.Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
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4.Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą 

dyskwalifikacji.

5.Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, 

której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

6.DEPOZYT UBRANIOWY: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek 

oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie 

wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, 

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną 

osobę.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione w depozycie .

7.III Półmaraton Tyski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 

zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga 

osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

8.Regulamin Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 

2014 znajduje się na stronie: www:silesia.org.pl 

XI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

                 Marek Pawlak   tel. 602 109 440   marekpawlak45@wp.pl

            Kazimierz Adamczyk  tel. 604  848 919 adamczyk.kazimierz@gmail.com
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