
Regulamin 

XVI Chrzanowski Bieg Sylwestrowy 

Chrzanów 31. grudnia 2018 r. 

I. Cel imprezy: 

1. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. 
2. Popularyzacja i kontynuowanie tradycji masowych biegów w Chrzanowie. 
3. Wyłonienie talentów biegowych. 
4. Upamiętnienie Adama Golonki – biegacza z Chrzanowa 

II. Organizatorzy: 

     Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów                                                                                

     32-500 Chrzanów, Ul. Szpitalna 78 A 

     tel. 609 305 152; e-mail: jurek.bno@interia.pl     www.bno-chrzanow.org.pl 

 Urząd Miejski w Chrzanowie 

 MOKSiR w Chrzanowie 

 Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie 

 Kryta  Pływalnia w Chrzanowie 

 Chrzanowskie WOPR 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzycach 

III. Termin i miejsce: 

31. grudnia 2018 r. (poniedziałek)  godz. 11:00 

Chrzanów - Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c (wejście od 
strony boiska sportowego; parkingi przy ulicy Pogorskiej oraz na końcu ulicy 
Mydlanej) 

Biuro zawodów czynne w Szkole Podstawowej nr 8 w dniu 31.XII. od godziny 
9:00. Przyjmowanie zapisów* oraz wydawanie numerów startowych do godz. 
10:30 

IV. Trasa biegu: 

Start i meta: parking przy Krytej Pływalni (koniec ulicy Harnes) 

mailto:jurek.bno@interia.pl
http://www.bno-chrzanow.org.pl/


Dystans: 10 km – 1 pętla (40% asfalt, 60% drogi leśne; podbiegi  - 110 m) 

Limit czasu: 100 minut 

Biegi dzieci i młodzieży - bieżnia przy Zespole Szkół nr 1 (godz. 11:05–11:30): 

K,M-10 (dziewczęta, chłopcy do 10 lat) - 350 metrów 

K,M-13/15 (dziewczęta, chłopcy 11-15 lat) - 1000 metrów (kategorie połączone!) 

V. Uczestnictwo: 

W biegu głównym uczestniczyć mogą wszyscy chętni w wieku co najmniej 16 lat, 

którzy zgłoszą się do biegu, podpiszą oświadczenie o starcie na własną 

odpowiedzialność (niezależnie od warunków pogodowych) i wniosą opłatę startową.                                                                                     

Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą odpowiedzialność 

cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody. 

VI.  Kategorie wiekowe (osobno kobiece i męskie): 

KM-16 (roczniki 1999 - 2002)  

KM-20 (roczniki 1984 - 1998)  

KM-35 (roczniki 1969 - 1983)  

KM-50 (roczniki 1954 - 1968)  

KM-65+ (roczniki 1953 +)  

VII.  Opłaty wpisowe: 

 Zgłoszenia i przelewy na konto Organizatora  do 20-go grudnia – 40 zł 

(dzieci i młodzież do 15 lat – 20 zł): 

 Klub Sportowy Kościelec Chrzanów,                                                            

32-500 Chrzanów, ul Szpitalna 78 a                                                             

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie: 23 8444 0008 0000 0083 6696 0001 

 Zgłoszenia w dniu zawodów – 60 zł (dzieci i młodzież do 15 lat – 30 zł) 

w biurze zawodów. 

VIII. Świadczenia: 

 Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu (zgłoszonych do 20-
go grudnia, z opłaconym wpisowym !). 

 Szatnie, prysznice, depozyt, bufet. 



 Obsada sędziowska, zabezpieczenie trasy  i opieka medyczna. 

 Gorący posiłek i napoje po ukończeniu biegu. 

IX.  Klasyfikacja i nagrody: 

 W klasyfikacji Open K i M: puchary (zwycięzcy), dyplomy i nagrody pieniężne  

 W kategoriach wiekowych– miejsca I-III: dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe 

X.  Zgłoszenia: 

  do 20-go grudnia - online formularz: 
http://www.zapisy.cba.pl/index.php/chrzanowski-bieg-sylwestrowy-zapisy 
 
        -  lista zgłoszonych: 
http://www.zapisy.cba.pl/index.php/chrzanowski-bieg-sylwestrowy-lista-
uczestnikow 
 

 w dniu zawodów – w biurze zawodów. 

XI.  Postanowienia końcowe: 

1. Organizator i osoby z nim współpracujące przy organizacji imprezy nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy imprezy zrzekają się 

prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

3. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie imprezy. 

5. Organizator nie zwraca opłat wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w 
biegu po 20-tym grudnia. 

6. Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków i 

danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz 

materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. 

7. Zawodnicy Klubu Sportowego "Kościelec" Chrzanów startują nieodpłatnie. 

8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

9. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 

 Chrzanów 31.12.2018 r.                            Kierownik zawodów: Jerzy Kryjomski 

http://www.zapisy.cba.pl/index.php/chrzanowski-bieg-sylwestrowy-zapisy
http://www.zapisy.cba.pl/index.php/chrzanowski-bieg-sylwestrowy-lista-uczestnikow
http://www.zapisy.cba.pl/index.php/chrzanowski-bieg-sylwestrowy-lista-uczestnikow

