
REGULAMIN BIEGU  PRZEŁAJOWEGO
O PUCHAR  PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

W RAMACH BIEGÓW  PRZEŁAJOWYCH
O PATERĘ ”DZIENNIKA ZACHODNIEGO” I ŚLĄSKIEGO TKKF

=======================================================

ORGANIZATORZY
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Ognisko TKKF Chorzów

TERMIN i MIEJSCE
Biegi  odbędą się  w dniu  15 października 2017 w Chorzowie .

.Biegi przebiegać będą na terenach zielonych oraz alejkami osiedlowymi w okolicy
Kompleksu Sportowego "Hajduki" Chorzów Batory ul. Graniczna 92 
Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej.
Biuro czynne w godz. 9:00 – 10:45
Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00

4.Uczestnictwo:    W biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się 

dobrym stanem zdrowia i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający 

oświadczenie stwierdzające zdolność do biegania na własną odpowiedzialność.

Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez

rodziców bądź prawnych opiekunów.

6. Potwierdzenie wieku uczestnika:

a) każdy indywidualny uczestnik biegu podczas zapisów w biurze 

zawodów okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem

b) przy zapisach zbiorowych pisemnych zgłoszeń zawodników (do 

odpowiedniej kategorii wiekowej) dokonuje i podpisuje kierownik 

drużyny.

Zgłoszenia winny zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny, miejscowość, pieczęć i 

podpis kierownika drużyny

c) każdy startujący ma prawo weryfikacji wieku osób z nim biegających do

10 minut po zakończeniu biegu

KATEGORIE  WIEKOWE
Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

I - dziewczęta         rocznik 2004 i młodsze
II – chłopcy rocznik 2004 i młodsi
III – dziewczęta       rocznik  2001   -2003
IV -   chłopcy rocznik  2001 – 2003
V  -  kobiety rocznik  2000 - 1978
VI - kobiety rocznik 1977 i starsze
VII - mężczyźni rocznik 2000 – 1982
VIII – mężczyźni rocznik 1981 – 1968



IX – mężczyźni rocznik 1967 – 1958
X – mężczyźni rocznik 1957 i starsi

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
Biegi zostaną przeprowadzone na następujących dystansach:

Kategoria   I i II ok. 0,8 km
Kategoria  III i IV                ok. 1,6 km (2 pętle)
Kategorie  V, VI i  X           ok. 2,5 km ( 3 pętle)
Kategorie  VII – VIII i IX ok.4,2 km  ( 5 pętli)

KONKURENCJA DODATKOWA
W ramach  konkurencji  dodatkowej  przewidziany  jest  „Bieg  Malucha”

czyli  rywalizacja  dla  najmłodszych,  w tym grupy „przedszkolaków” na dystansie  i
trasie określonych w dniu rozegrania zawodów. Udział w biegu jest bezpłatny.
W biegu tym mogą startować dzieci  urodzone w roku 2009 i młodsze.
Bieg ten nie jest zaliczany do rywalizacji „ Biegów Przełajowych”

ZGŁOSZENIA  i ZAPISY
Zgłoszenia , zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą w biurze zawodów

od godz. 9.00 do godz.10.45, na stanowiskach obsługi dla poszczególnych biegów.

WPISOWE
Wysokość wpisowego ustala się następująco:

- dzieci i młodzież (kategorie I,II,III,IV)     -   1 zł
- członkowie TKKF   -   3 zł
- pozostali  uczestnicy             -   5 zł

KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzone będą klasyfikacje punktowe: indywidualna  

i  drużynowa.  W  klasyfikacji  indywidualnej  przyznane  zostaną  punkty  według
następujących zasad:
I miejsce 50 pkt.
II miejsce 43 pkt.
III miejsce 37 pkt.
IV miejsce 32 pkt.
V miejsce 29 pkt. 
VI miejsce 26 pkt.
VII miejsce 24 pkt.
VIII miejsce 23 pkt.
IX miejsce 22 pkt.
X miejsce 21 pkt. itd. malejąco o 1 punkt aż do XXX miejsca – 1 punkt.
 

Do  klasyfikacji  drużynowej  sumuje  się  punkty  indywidualne  zawodników  i
zawodniczek,  którzy  zajęli  miejsca punktowane (od I  do XXX) w każdej  kategorii
wiekowej.

Klasyfikacja końcowa po 6 biegach:
     Do klasyfikacji końcowej zalicza się 5 najlepszych biegów:

a)  indywidualna: suma punktów zdobytych w 5 najlepszych biegach 

spośród                                                           6 przeprowadzonych



b) drużynowa:  suma punktów zdobytych przez zawodników 

     i zawodniczki danej drużyny, w każdej kat. wiekowej,

     w 5 najlepszych biegach spośród 6 przeprowadzonych.

c) w przypadku równej ilości punktów w pierwszej kolejności będzie

     brana pod uwagę

     -  ilość startów

               -   ilość zajętych wyższych miejsc w poszczególnych biegach. 

NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są następujące nagrody 

indywidualne:
- za zajęcie I miejsca statuetka lub puchar, nagroda rzeczowa oraz dyplom
- za zajęcia II miejsca nagroda, dyplom
- za zajęcie III miejsca nagroda, dyplom

W punktacji drużynowej przewidziane są następujące nagrody:
- za zajęcie miejsc I-III puchar i dyplom , za miejsca IV - VI dyplomy 
Dodatkowo – upominki otrzymają najmłodsi (dziewczynka i chłopiec ) oraz najstarsi 
(kobieta i mężczyzna) uczestnicy biegu.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
- Organizator zapewnia uczestnikom napoje.
- Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za zgodą rodziców.
- We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW
godz. 11.00 Rozpoczęcie zawodów
    Start  „Biegu Malucha”
godz. 11.05 Start kategoria I -II
godz. 11.15 Start kategoria III - IV
godz. 11.40 Start kategoria V-VI-X
godz. 12.00 Start kategoria VII-VIII-IX

Uwaga!!! Program minutowy zawiera orientacyjne godziny startu dla poszczególnych
grup  wiekowych  Kolejność  startu  poszczególnych  kategorii  podana  zostanie  po
zamknięciu listy zgłoszeń.
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