
 

 

                                  

REGULAMIN  

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

Bytom Park im. F. Kachla  19.11.2022 

 

1. Cele zawodów 

a) Wyłonienie Mistrzów Śląska w kategoriach U12,U14,U16,U18,U20 i 

Senior. 

b) Popularyzacja biegów przełajowych. 

c) Promocja Bytomia w regionie poprzez rozgrywanie zawodów rangi 

wojewódzkiej. 

 

2. Termin i miejsce 

 

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

19.11.2022. Biuro zawodów, szatnie oraz całe zaplecze socjalne 

zlokalizowane będzie na zespole boisk „Torkacik” zlokalizowanym na 

terenie parku ( ul. Tarnogórska 1). W dniu zawodów udostępnione będą 

dwa parkingi dla przyjeżdżających klubów: parking Szkoły Podstawowej 

Mistrzostwa Sportowego - ul. Tarnogórska 2 – (busy, auta osobowe)  oraz 

parking Urzędu Miejskiego ul. Parkowa 2 ( autokary) .  

 

3. Organizatorzy 

 

Miasto Bytom 

Klub Sportowy MKS – MOSM Bytom 

Stowarzyszenie Bytomska Lekkoatletyka 



 

 

 

 

 

4.  Współorganizatorzy 

 

a)  Śląski Związek Lekkiej Atletyki 

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 

 

 

5. Warunki uczestnictwa 

 

Prawo startu mają zawodnicy  zrzeszeni w klubach, posiadający licencje 

zawodnicze. 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 15 zł/ osobostart, pobierana w 

dniu zawodów przed wydaniem numerów startowych ( istnieje możliwość 

wystawienia faktury i płatności przelewem). 

 

6. Dystanse i kategorie wiekowe 

 

Kategoria Rocznik Kobiety  Mężczyźni 

U 12 2011 i młodsi 800m 800m 
U 14 2010 - 2009 800m 1km 

U 16 2008 - 2007 1km, 2km 1km, 2km 
U 18 2006- 2005 2km, 3km 3km, 4km 

U 20 2004 - 2003 2km, 3km 3km, 4km 

Seniorzy 2002 i starsi 3km 4km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Program minutowy 

 

8:30 – 11:00 – Weryfikacja w Biurze Zawodów 

                         Opłata startowa, pobranie numerów startowych. 

 

 

 

HARMONOGRAM STARTÓW I DEKORACJI: 

 

U12  i U14 

10:00   U12 – dziewczęta 800m 
10:10  U12 – chłopcy 800m 

10:20  U14 – dziewczęta 800m 

10:30  U14 – chłopcy 1km 
10:40  Dekoracje kategorii U12 i U14 

 

 

U16  

10:45   U16 – kobiety 1km 
10:55  U16 – mężczyźni  1km 

11:10  U16 - kobiety 2km 
11:20  U16 - mężczyźni 2km 

11:35  Dekoracje U16 

 

U18, U20 i Seniorzy 

11:40  U18 i U20 – kobiety 2km 

11:55 U18 i U20 -  mężczyźni  3km 
12:15 Dekoracje U18 i U20 -  2km kobiet i 3km mężczyzn  

12:20 U18, U20 i seniorki – kobiety 3km 
12:35 U18, U20 i seniorzy- mężczyźni 4km 

13:00 Dekoracje U18,U20, seniorzy – 3km kobiet i 4km mężczyzn 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Trasa 

 

Trasa poprowadzona będzie utwardzonymi alejkami parkowymi, 

przystosowana do biegu w kolcach lekkoatletycznych. (trasy twarde, 

wkręty do kolców najlepiej 6-9mm) Wyznaczone zostaną trzy pętle : 600m 

i 800 dla biegów w kategorii dzieci młodszych , oraz 1000m dla pozostałych 

kategorii wiekowych ( zawodnicy pokonują wielokrotność pętli 

kilometrowej w zależności od dystansu).  

 

9. Nagrody i wyróżnienia 

 

Medale dla pierwszych trójek w każdym z biegów. 

Statuetki oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

 

 

10.  Zgłoszenia 

 

Drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załącznika do niniejszego 

regulaminu i przesłanie go na adres maciejkurylas@gmail.com w 

nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2022 godz. 20:00. Każde zgłoszenie 

zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. 

 

Zawodnicy którzy zostaną zgłoszeni do dnia 14.11.2022 godz. 8:00 

otrzymają w Biurze Zawodów spersonifikowane numery startowe                        

( opisane imieniem i nazwiskiem). 

 

11.  Uwagi końcowe 

a) Kontakt z organizatorem – 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) Zawodnicy oraz trenerzy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na 

publikacje swojego wizerunku w celach marketingowych (promocja 

wydarzenia) oraz danych osobowych w celach informowania o 
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wynikach zawodów. W/w mają prawo do odmowy publikacji 

wizerunku oraz danych osobowych wysyłając maila z odmową na adres 

mailowy organizatora: maciejkurylas@gmail.com 

 

g) W sprawach spornych oraz związanych z interpretacją niniejszego 

regulaminu decyduje Organizator po konsultacji z zainteresowanymi 

stronami oraz Sędzią Głównym zawodów. 

 

                                      
     MIASTO BYTOM   
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