
REGULAMIN 

 
TRIADA BIEGOWA TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY 2022 

 
 Jaworzno 10 km i 15 km -  Sosnowiec 7 km i 21 km- Mysłowice 5 km i 15 km 

 
§1 

Organizatorzy 
 

1. Organizatorem Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy jest:  
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3- Maja 41, tel. 32 2663426, 503342127 
- Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ul. Krakowska 8, tel. 32 7451030 w.80 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach ul.Bończyka 32z, tel. 32 3171802 
 
2.Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Triady Biegowej Trójkąta Trzech 
  Cesarzy 2022 i określa prawa i obowiązku jej uczestników. 
 

§2 

Warunki uczestnictwa 

 
1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2022 uczestnik musi 

ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest: 
- 26.Międzynarodowy Bieg Uliczny w Jaworznie, 25 września 2022, dystans 10 km 
        lub 15 km 
-  5.Memoriał Janusza Nabrdalika w Sosnowcu, 8 października 2022, dystans 7 km  
        lub 21 km 
- 30.Memoriał Jerzego Chromika w Mysłowicach, 22 października 2022, dystans  
       5 km lub 15 km 
2.   Biegacze, którzy chcą wziąć udział w Triadzie winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa 
      w każdym biegu wskazanym w pkt.1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty 
     startowe. Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego  
     biegu. Nie ma dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie. 
3.   Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone będą na stronach Organizatorów, do 
      każdego biegu osobno.  
 

§3 

Nagrody 

 
1. Zawodnik, który ukończy bieg wchodzący w skład Triady, na mecie każdej z imprez otrzyma medal. 
    Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość stanowić będą trofeum 
   Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2022. 
2. Zawodnik, który ukończy Triadę Biegową otrzyma bezpłatnie podstawkę pod medale, która pozwoli 
      wyeksponować wszystkie trzy medale Triady. Ekspozytory do medalu Triady uczestnicy otrzymają  
     po ukończeniu ostatniej z imprez wchodzącej w skład Triady czyli 30.Memoriału Jerzego   
     Chromika , który odbędzie się w Mysłowicach 22 października 2022 roku. 



  3. Organizator przewiduje osobną klasyfikację osób uczestniczących w Triadzie Biegowej Trójkąta 
      Trzech Cesarzy 2022 oraz nagrody dla osób zajmujących miejsca I – VI osobno K i M. Nagrodzone 
      osoby otrzymają nagrody rzeczowe w formie bonu podarunkowego. Wartość bonu będzie 
     następująca:  Kobiety I-VI 400, 350, 300, 250, 200, 150 oraz Mężczyźni I-VI  400, 350, 300, 250, 
    200, 150. W finansowaniu bonów solidarnie biorą udział trzy jednostki współorganizujące Triadę czyli 
    MCKiS Jaworzno, MOSiR Mysłowice i MOSiR Sosnowiec. 
 

§4 

Weryfikacja 

 
1. Podstawą do obliczenia wyników Triady będzie suma miejsc danego zawodnika zajętych 

w poszczególnych biegach wchodzących w skład Triady. Do obliczeń używana będzie  
klasyfikacja OPEN każdego z biegów. Im niższa suma miejsc tym wyższe miejsce w klasyfikacji 
Triady. 

2. W przypadku takiego samego wyniku obliczeń o wyższym miejscu zadecyduje udział w 
dłuższym biegu- w pierwszej kolejności 21 km w Sosnowcu, następnie 15 km w Jaworznie, 
następnie 15km w Mysłowicach i w dalszej kolejności 10 km Jaworzno, 7 km Sosnowiec i 5 km 
Mysłowice.  

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązuje 

się poinformować na własnych stronach internetowych. 
2. Kwestie ochrony danych osobowych uczestników Triady regulują regulaminy poszczególnych 

imprez wchodzących w skład Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2022. 
3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu 

cywilnego. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

 
 
 

 


