
REGULAMIN MISTRZOSTW 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

Bytom Park im. F. Kachla  14.03.2020 

 

1. Cele zawodów 

a) Wyłonienie Mistrzów Śląska we wszystkich kategoriach wiekowych. 

b) Popularyzacja biegów przełajowych. 

c) Promocja Bytomia w regionie poprzez rozgrywanie zawodów rangi 

wojewódzkiej. 

 

2. Termin i miejsce 

 

Zawody odbędą  w bytomskim Parku Miejskim im. F. Kachla się w dniu 

14.03.2020. Biuro zawodów, szatnie oraz całe zaplecze socjalne znajdować 

się będzie na zespole boisk „Torkacik” zlokalizowanym na terenie parku ( 

ul. Tarnogórska 1). W dniu zawodów udostępnione będą trzy parkingi dla 

przyjeżdżających klubów: parking Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego oraz parking parkowy ( busy, samochody osobowe), parking 

Urzędu Miejskiego ( autokary) . Szczegółowy plan stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

 

3. Organizator 

Klub Sportowy MKS – MOSM Bytom 

 

4.  Współorganizatorzy 

 

a)  Śląski Związek Lekkiej Atletyki 

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 

 

 



5. Warunki uczestnictwa 

 

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za co 

odpowiedzialni są  trenerzy – opiekunowie ekip, którzy poświadczają ten 

fakt w biurze zawodów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł/ osobo start, pobierana w 

dniu zawodów przed wydaniem numerów startowych. 

 

6. Dystanse i kategorie wiekowe 

 

Kategoria Rocznik Kobiety  Mężczyźni 

Dzieci młodsze 2009 i młodsi 600m 600m 

Dzieci starsze 2008 - 2007 1000m 1000m 

Młodzicy 2006 - 2005 1000m, 2000m 1000m, 2000m 

Juniorzy mł. 2004 - 2003 2000m, 3000m 2000m, 4000m 

Juniorzy 2002 - 2001 2000m, 4000m 2000m, 5000m 

Seniorzy 2000 i starsi 4000m 5000m 

 

7. Program minutowy 

 

8:45 – 9:45 – Otwarte Biuro Zawodów 

                         Opłata startowa, pobranie numerów startowych. 

 

                                          Dzieci młodsze i starsze 

10:00   Start dzieci młodszych – dziewczęta 600m 
10:10  Start dzieci młodszych – chłopcy 600m 

10:20  Start dzieci starszych – dziewczęta 1000m 

10:30  Start dzieci starszych – chłopcy 1000m 
10:45  Dekoracja kategorii dzieci młodsze i dzieci starsze 

 

                                                    Młodzicy 

11:00   Start biegu dziewcząt 1000m 

11:10  Start biegu dziewcząt 2000m 
11:25  Start biegu chłopców 1000m 

11:35  Start biegu chłopców 2000m 

11:45  Dekoracja kategorii młodzików 

 

 



                                               Juniorzy młodsi 

12:00   Start biegu kobiet 2000m 

12:15  Start biegu kobiet 3000m 
12:35  Start biegu mężczyzn 2000m 

12:50  Start biegu mężczyzn 4000m 

13:00  Dekoracja kategorii junior młodszy 

 

                                                    Juniorzy i  Seniorzy 

13:15  Start biegu kobiet juniorki 2000m 
13:30  Start biegu mężczyzn juniorzy 2000m 

13:55  Start biegu kobiet juniorki i seniorki 4000m  
14:10  Start biegu mężczyzn juniorzy i seniorzy 5000m  

14:30  Dekoracja kategorii junior i senior 

 

8. Klasyfikacja zespołowa 

 

Podczas zawodów przeprowadzona zostanie klasyfikacja zespołowa w 

dwóch kategoriach: 

 

a) Dzieci + Młodzicy (wszystkie biegi Dzieci młodszych, Dzieci oraz 

młodzików) 

➔  punktuje pierwsza 15 w każdym z biegów ( 1m -15 pkt, 2m- 14pkt,            

3m – 13 pkt, 4m – 12 pkt  itd.) 

 

 

b) Juniorzy mł. + Juniorzy + Seniorzy (wszystkie biegi juniorów młodszych  

juniorów oraz seniorów) 

➔ Punktuje pierwsza 10 w każdym z biegów (1m- 10 pkt, 2m- 9pkt, 3m – 

8pkt, 4m- 7pkt itd.) 

 

 

 

9. Trasa 

 

Trasa poprowadzona będzie utwardzonymi alejkami parkowymi, 

przystosowana do biegu w kolcach lekkoatletycznych (trasy twarde, 

wkręty do kolców najlepiej 6-9mm) Wyznaczone zostaną dwie pętle : 

600m dla biegów w kategorii dzieci młodszych , oraz 1000m dla 



pozostałych kategorii wiekowych ( zawodnicy pokonują wielokrotność 

pętli kilometrowej w zależności od dystansu). Szczegółowy przebieg tras 

przedstawia załącznik nr 2. do niniejszego regulaminu. 

 

10. Narody i wyróżnienia 

 

Medale dla pierwszych trójek w każdym z biegów. 

Statuetki oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

Puchary dla najlepszych drużyn w klasyfikacji zespołowej. 

 

 

11.  Zgłoszenia 

 

Drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod linkiem 
https://www.zmierzymyczas.pl/1091/mistrzostwa-wojewodztwa-slaskiego-w-biegach-

przelajowych.html  w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2020 godz. 24:00. 

 

12.  Uwagi końcowe 

 

a) Kontakt z przedstawicielem organizatora – Maciej Kurylas tel.: 

730864817 

b) Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

c) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

d) Będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. 

e) Wszelkie, SPORADYCZNE, zmiany w przesłanym zgłoszeniu należy 

zgłosić niezwłocznie po przybyciu w biurze zawodów. 

f) W kategorii Seniorów i Seniorek dopuszcza się weryfikację zawodników 

po godzinie zamknięcia Biura zawodów, ale nie później niż do godziny 

12.30.  

g) W sprawach spornych oraz związanych z interpretacją niniejszego 

regulaminu decyduje Organizator po konsultacji z zainteresowanymi 

stronami oraz Sędzią Głównym zawodów. 

https://www.zmierzymyczas.pl/1091/mistrzostwa-wojewodztwa-slaskiego-w-biegach-przelajowych.html
https://www.zmierzymyczas.pl/1091/mistrzostwa-wojewodztwa-slaskiego-w-biegach-przelajowych.html

