
                     

   
 

BIEG ULICZKAMI CHĘCIN 
W ramach akcji POLSKA BIEGA 

 
REGULAMIN 

 
 

1. Cel imprezy 
Popularyzacja rekreacji ruchowej oraz masowej kultury fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 

2. Organizator 

- Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 
- Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 

- Gazeta Wyborcza 
3. Termin i miejsce imprezy 

25 maja 2014r (niedziela) godz. 1600  Parking przy Ośrodku Zdrowia w Chęcinach. 

 
  Dystanse, kategorie i czas startu 

Godz. 1615   kategoria I rocznik 2004 i mł. Dz i Ch         dystans 300 m 
Godz. 1630  kategoria II  rocznik 2001-2003   Dz – 500m,             Ch - 1000m 

Godz. 1645  kategoria III rocznik 1998-00  Dz - 1000m,            Ch - 1500m 

Godz. 1710  kategoria IV rocznik 1995-97   K-    1000m          M-1500m 
Godz. 1725  bieg główny kobiet i mężczyzn  rocznik 1994 i starsze/starsi   dystans 1500m/3000m 
             
W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych rocznikach biegi mogą być przeprowadzone 

oddzielnie. 

 

 
4. Trasa biegów 

Wszystkie biegi po nawierzchni asfaltowej. 

5. Zgłoszenia 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny, tel. 41 31 51 097 

 mail: m.skuta@ckis.com.pl lub sekretariat@ckis.com.pl – zgłoszenia grupowe i indywidualne przyjmowane są do 
dnia 23 maja oraz w dniu zawodów (tylko zgłoszenia indywidualne) do godz. 1500. 

 Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.ckis.com.pl, www.checiny.pl 

Osoby powyżej 18 roku życia mogą startować po podpisaniu oświadczenia stwierdzającego 
uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność, a niepełnoletnie zgłaszające się indywidualnie  

muszą posiadać pisemną zgodę i oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu od 
rodziców lub prawnych opiekunów. Druk do pobrania ze strony internetowej. 

 
6. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

7. Nagrody 

Za zajęcie miejsc od 1-3 medale, dyplomy i puchary 
Dla szkoły, która wystawi najliczniejszą liczbę uczestników w Biegu – pamiątkowy puchar. 

Dyplom i puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. 
 

8. Postanowienia końcowe 

- Biegi główne przeprowadzone zostaną, przy co najmniej 6-ciu uczestnikach. 
-    W biegu głównym będą obowiązywać numery startowe wydawane przez Organizatora. 

- Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy 
pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

- W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem. 
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

        -     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  

 
 

Organizatorzy: 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. 

 
 

http://www.ckis.com.pl/

