
 

III Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym w Katowicach 

Mistrzostwa Polski Weteranów w Chodzie Sportowym 

Regulamin zawodów 

1. Nazwa imprezy: III Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym w Katowicach 

2. Data i miejsce imprezy: 05.09.2015, Katowice, Polska 

3. Organizator:  

          Klub Sportowy Silesiathletics  

          Urząd Miasta Katowice 

          Silesiathletics Sp. z o.o.   

4. Propozycja programu: 

13.00 – Uroczyste otwarcie Zawodów 

13.15 – Chód dla VIP, chód dla wszystkich (dystans rekreacyjny) 

13.30 – 1 km chód sportowy dla dzieci (ur. 2002 i młodsi) 

13.45 – 3 km chód sportowy K (ur. 2000 – 2001) 

14.15 – 5 km chód sportowy K i M (ur. 2000 – 2001)  

              5 km chód sportowy K i M ur. 1998 – 1999 (juniorzy młodsi) 

               i ur. 1996 – 1997 (juniorzy) 

15.00/15.15/ – Biegi sztafetowe sponsorów 

15.45 – 10 km OPEN K  i M  

Mistrzostwa Polski Weteranów  

Dystans 10 km w ramach I Ligi LA oraz Ekstraklasy LA 

17.15 – Dekoracja zwycięzców   

17.30 – Zakończenie imprezy 



Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie zawodów. 

5. Biuro zawodów: 

W dniu 04.09.2015 w Hotelu  Quality Silesian Katowice, w godzinach 18.00 – 21.00 

W dniu 05.09.2015 w miejscu imprezy, ul. Mielęckiego w okolicach linii startu, godz. 

10.30 – 15.00 

6. Trasa: 

Atestowana przez PZLA pętla długości 1 km w centrum Katowic - ulica Mielęckiego i 

Warszawska od Rynku do skrzyżowania z ul. Francuską. 

7. Noclegi: 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków w Katowicach (w Hotelu 

Silesian). Rezerwacje e-mail: m.paruzel@silesiathletics.com 

Quality Silesian Hotel***   

Economy Silesian Hotel **      

ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice, 

GPS: al. Górnośląska 40 

tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01 

www.silesianhotel.pl 

 

8. Szatnie/ toalety 

Organizator zapewnia szatnię damską i męską  (namioty) oraz toalety.  

Namioty oraz Toi Toi ustawione będą w okolicach trasy.  

9. Ubezpieczenie:  

Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy. 

10. Opłaty startowe: 

juniorzy młodsi i juniorzy: 15 zł 

Seniorzy: 45 zł (10 Euro) 

11. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

11.1.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 2  września 2015 r. 

przez stronę internetową: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z150905 

11.2.  Zasady uczestnictwa: 

http://www.silesianhotel.pl/
http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z150905


 1 km chód dla wszystkich – rekreacyjny dystans 1 km; wymagane oświadczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.  

 1 km chód dla dzieci  

Wiek uczestników – 13 lat i młodsi. Wymagana pisemna zgoda opiekuna na udział  

w imprezie sportowej oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

zawodach.  

 Biegi sztafetowe sponsorów – wymagane oświadczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach. W zawodach uczestniczą reprezentacje firm, 

instytucji i organizacji współpracujących w organizacji imprezy (zespoły 5 – osobowe). 

 Konkurencje: 3 km, 5 km i 10 km 

W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy z  ważną licencją klubową i aktualnymi 

badaniami lekarskimi. 

11.3 Numery startowe zapewnia organizator imprezy. 

12. Nagrody: 

 Pamiątkowe medale dla dzieci 

 Puchary za miejsca I - III w konkurencjach dla młodzików, juniorów i juniorów 

młodszych oraz weteranów (ewentualnie nagrody pozyskane od sponsorów) 

 W konkurencjach głównych (10 km open): puchary oraz nagrody finansowe za 

miejsca I – III  kobiet i I – III mężczyzn 

 Pamiątkowe medale dla uczestników biegów sztafetowych oraz puchary za 

miejsca I – III. 

13. Bezpieczeństwo: 

Ze względu na miejsce imprezy (centrum miasta) uczestnicy imprezy zobowiązani są 

do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu imprezy oraz 

poruszania się wyłącznie na wyznaczonej i zabezpieczonej trasie zawodów. 

14. Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PZLA i EAA. 

15. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.silesiathletics.com oraz http://www.pomiar-czasu.pl/  

16. Kontakt: 

Marzena Paruzel – Dyja – tel. 602 442 102;  e-mail: office@silesiathletics.com 

 

http://www.silesiathletics.com/
http://www.pomiar-czasu.pl/
mailto:office@silesiathletics.com

