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I. CEL ZAWODÓW 

Celem zawodów jest: 
1. Integracja środowiska policyjnego oraz innych służb mundurowych.  
2. Podnoszenie sprawności fizycznej. 
3. Popularyzacja biegów w kulturze fizycznej. 

 
II.  ORGANIZATOR 

1. Patronat Honorowy objął Komendant Główny Policji. 
2. Organizatorem biegu jest Szkoła Policji w Katowicach oraz Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. 
 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA 

1. Bieg odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00. 
2. Start wspólny i meta znajduje się w tym samym miejscu na terenie Szkoły 

Policji w Katowicach. 
3. W odległości około 500 metrów od startu bieg odbędzie się po pętli o długości 

4500 metrów, którą każdy zawodnik musi pokonać dwukrotnie, a następnie 
dobiec do mety. 

4. Na pętli będzie umieszczony dodatkowy pomiarowy punkt kontrolny. 
5. Trasa biegu przebiega drogą asfaltową około 2000 metrów, pozostała część 

drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi przylegającymi do terenu szkoły.  



6. Dystans biegu dla kobiet i mężczyzn wynosi około 10000 metrów. 
 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikami biegu mogą być funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych 
(przy odbiorze numeru startowego należy okazać dokument potwierdzający 
przynależność do danej służby mundurowej). 

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
3. Uczestnik zawodów we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia  

od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
4. Uczestnik wyraża zgodę, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów. 
5.   
6. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu 
rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do 
wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 
imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t. j.). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach, a każdy zawodnik 
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.  

 
 

V. KLASYFIKACJE 

1.  Zawody rozgrywane są w następujących klasyfikacjach: 
 M   - indywidualna generalna klasyfikacja mężczyzn - bieg główny, 
 K    - indywidualna generalna klasyfikacja kobiet, 
 M2 - indywidualna klasyfikacja mężczyzn w wieku powyżej 35 lat, 
 S - indywidualna kobiet i mężczyzn - słuchaczy Szkoły Policji  

w Katowicach, 
 D    - drużynowa. 

2. Drużynę klasyfikuje się zaliczając 5 najlepszych czasów uzyskanych przez  
jej zawodników/czek (zarejestrowanych pod identyczną nazwą jednostki). 

3. Poszczególne klasyfikacje uwzględnia się przy zgłoszeniu do biegu min. 5 osób 
przy indywidualnej oraz min. 3 drużyn przy drużynowej. 

 

VI.  NAGRODY 

1.  Klasyfikacje indywidualne:  
 puchary od I do III miejsca. 

2. Klasyfikacja drużynowa: 
 puchary od I do III miejsca. 

3. W miarę możliwości pozyskania nagród rzeczowych przez Zarząd  
Szkolny NSZZP Szkoły Policji w Katowicach organizatorzy przewidują także, 
możliwość wręczenia ich za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacjach 
indywidualnych. 

 
VII. ZGŁOSZENIA 



1. Każdy uczestnik chcąc zostać zarejestrowany na liście startowej musi 
dokonać indywidualnego, osobistego zgłoszenia przez wypełnienie i wysłanie 
drogą elektroniczną formularza umieszczonego pod linkiem: 
http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=191 najpóźniej w terminie  
do dnia 24 kwietnia 2017 r. 

2. Każdy zawodnik rejestruje się tylko jeden raz. 
3. Dokonywanie zmian wynikających z pomyłek lub przyczyn technicznych 

przesyłu zgłoszenia jest możliwe przez kontakt z podmiotem przyjmującym 
zgłoszenia, TIMEKEEPER Pomiar Czasu w Sporcie, Tel. 517 732 199, e-mail:  
biuro@timekeeper.pl  najpóźniej do upływu terminu przyjmowania zgłoszeń. 

4. Ze względu na ograniczone możliwości trasy ustala się limit do 500 
startujących. 

5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o umieszczeniu na liście 
startowej zadecyduje kolejność wpływu zgłoszeń i opłaty startowej. 

6. Rejestracja drużyn nastąpi automatycznie o ile min. 5-ciu uczestników/czek  
z tej samej jednostki zarejestruje się indywidualnie, zaznaczając odpowiednio  
w rubryce „Nazwa jednostki” tą samą (identyczną) nazwę i ukończy bieg 
Zmiany przynależności do poszczególnych drużyn po zarejestrowaniu się  
nie są dokonywane. 

7. Organizator nie zapewnia zakwaterowania. 
8. Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 30 zł od zawodnika.  

Z opłaty zwolnieni są słuchacze odbywający aktualnie szkolenie w Szkole 
Policji w Katowicach oraz kadra i pracownicy Szkoły.  

9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
10. Opłata startowa jest warunkiem weryfikacji zawodnika na liście startowej.  
11. W tytule należy podać imię i nazwisko oraz jednostkę zawodnika, za którego 

opłata jest dokonywana. Opłata startowa uiszczana po 25 kwietnia  
2016 r. wynosi 50 zł !!! 

12. Opłaty startowej dokonuje się przelewem bankowym on-line przez płatność 
internetową TPAY. W tym celu po dokonaniu rejestracji należy kliknąć 
przycisk „Opłać start” znajdujący się z prawej strony nazwiska zawodnika na 
liście startowej.  

13. Szczegółowych informacji dotyczących biegu udzielą: podinsp. Piotr 
Chmielewski (tel. sł. 8516388, tel. kom. 667 542 460  lub e-mail: 
pch64@op.pl) oraz mł.asp. Adrian Sacharczuk tel. sł. 8516415 tel. kom. 
501516712. 

14. Weryfikacja listy startowej nastąpi w dniu zawodów do godz. 11.15 w biurze 
zawodów. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu zawodów w biurze zawodów do 

złożenia własnoręcznego podpisu na wydrukowanej przez organizatora 
karcie zgłoszenia lub wypisania takiej karty podczas rejestracji na miejscu 
najpóźniej do godz. 11.15. i pobrania numeru startowego. 

3. Numer startowy należy odebrać osobiście w biurze zawodów. Nie można 
odbierać numeru startowego w imieniu innej osoby. 
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4. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami 
z przodu na koszulce i być widoczny. 

5. Brak numeru oznaczającego zawodnika na mecie lub zagubienie 
transpondera (chipa) na trasie skutkuje nie sklasyfikowaniem go na mecie.  

6. Numer staje się własnością zawodnika i nie podlegają zwrotowi. 
7. W biurze zawodów każdy zawodnik zostanie wyposażony w transponder 

(chip) wielorazowego użytku, który podlega zwrotowi po zakończeniu 
biegu i instrukcję jego zamontowania. 

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 
wyłącznie Organizatorowi  

9. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator zawodów. 
10. Podczas wręczania nagród zawodnicy są zobowiązani do posiadania przy 

sobie własnego numeru startowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 

  

27 kwietnia 2016 r.  

08.30 – 11.15  przyjazd uczestników, weryfikacja zgłoszonych, 

przydzielenie numerów startowych i szatni,  

11.30 – 11.50  rozgrzewka (plac apelowy, stadion i teren w pobliżu placu 

apelowego), 

11.50  otwarcie zawodów,  

12.00  start wspólny (plac apelowy), 

12.00 – 13.30  kontrola czasu, weryfikacja i podsumowanie wyników, 

13.30 – 14.30  integracja uczestników przy wspólnej grochówce, 

ok.14.30  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (plac apelowy). 

 


