
SIEMIANOWICKI   TRÓJBÓJ   BIEGOWY
REGULAMIN

1/ Cel imprezy: 
Popularyzacja biegania oraz rekreacji ruchowej.
Promocja bieżni LA – nowego obiektu sportowego w Parku Pszczelnik.
Rywalizacja sportowa i sprawdzenie swych sił w trzech konkurencjach biegowych 

2/ Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

3/ Termin zawodów:   
26 maja 2018 r. (sobota)

4/ Program:
godz. 12.00 – 12.50 weryfikacja zgłoszonych zawodników,
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie zawodów, 
godz. 13.10 – start pierwszej konkurencji – 100 m 

5/ Miejsce i dystans:
Zawody  zostaną  rozegrane  na  bieżni  stadionu  LA  w  Parku  „Pszczelnik”
w Siemianowicach Śląskich. 

6/ Zgłoszenia:
Zgłoszenia  przyjmowane  będą  drogą  elektroniczna  poprzez  formularz  dostępny  na
stronie internetowej do dnia 23.05.2018 r. 
Na kartach zgłoszeń w dniu zawodów 26.05.2018 r. do godz. 12.50.

7/ Kontakt:  
MOSiR „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, tel.: 32- 228-08-48, (w godz: 700-1500)
e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl, www.mosir.siemianowice.pl 
Osoba do kontaktu: Wiesław Stręk – 602 282 871.

8/ Uczestnictwo w zawodach:
1. W  zawodach  sportowych  mogą  wziąć  udział  zawodnicy  urodzeni  w  roku  2004

i starsi.
2. Osoby które nie  osiągnęły  jeszcze 18 roku życia  zobowiązane  są do posiadania

zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach sportowych.
3. Organizator określa limit uczestników zawodów na 100 osób.
4. Jeżeli  do  dnia  23.05.2018  r. limit  uczestników  nie  zostanie  osiągnięty,  istnieje

możliwość zapisów bezpośrednio w dniu zawodów. 

9/  Zasady przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody odbywają się w 3 konkurencjach:

- mężczyźni:
- biegu na 100 m 
- biegu na 400 m 
- biegu na 1500 m

- kobiety:
- biegu na 100 m 
- biegu na 200 m 
- biegu na 800 m

2. Wyniki  biegów w kolejności  przedstawionej  powyżej  są  dla  każdego zawodnika
przeliczane wg tabel wielobojowych (kobiety – tabela 7-boju, mężczyźni – tabela
10-boju)  IAAF na punkty.

3. O zwycięstwie w zawodach decyduje większa liczba zdobytych punktów. 
4. Zawody  są  prowadzone  w  kat.  kobiet  i  mężczyzn  bez  podziału  na  kategorie

wiekowe. 
5. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. 
6. W  klasyfikacji  końcowej  organizator  uwzględnia  uczestników  zawodów,  którzy

ukończą wszystkie konkurencje.
7. Organizator dopuszcza do udziału zawodników w obuwiu lekkoatletycznym (kolce).
8. Zawody  prowadzone  są  przez  sędziów  lekkoatletycznych  wyznaczonych  przez

organizatora.

http://www.mosir.siemianowice.pl/
mailto:mosirsiem@poczta.onet.pl


10/ Nagrody:
1. Puchary,  dyplomy oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kat. kobiet

i mężczyzn.
2. Medale  dla  wszystkich  uczestników  imprezy,  którzy  zostaną  sklasyfikowani

w zawodach.

11/ Postanowienia końcowe:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 
2. Uczestnikiem zawodów może być zawodnik urodzony w roku 2004 i starsi. Młodzież

do  lat  18  przedkłada  pisemną  zgodę  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  (formularz
zgłoszeniowy  dostępny  jest  w  MOSiR  „Pszczelnik”  oraz  na  stronie:
www.mosir.siemianowice.pl

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  zawodach  jest  dopełnienie  wszystkich  formalności
w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na
karcie zgłoszeniowej. 

4. Wszyscy  uczestnicy  zawodów  mają  obowiązek  zgłoszenia  się  do  organizatora  
 w celu otrzymania numeru startowego.

5. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do
udziału w zawodach sportowych.

6. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
7. Uczestnicy zawodów biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Dostarczenie

podpisanej karty zgłoszeniowej  oznacza, że uczestnik rozważył  i  ocenił  charakter,
zakres  i stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  zawodach  w  tym
zagrożenie  wypadkami,  możliwości  odniesienia  obrażeń ciała i  urazów fizycznych
(w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

8. W  przypadku  osób  niepełnoletnich  biorących  udział  w  zawodach,  wymaga  się
złożenia przez rodzica lub innego opiekuna prawnego podpisu o treści: „Oświadczam
o zdolności do udziału w imprezie Siemianowicki Trójbój Biegowy” przez co rozumie
się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w zawodach.

9. Udział w zawodach jest bezpłatny.
10. Organizator zapewnia depozyt.
11. Na imprezę zabrania  się wnoszenia  środków odurzających,  tytoniu  oraz napojów

alkoholowych.
12. Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  w/w  środków  zarówno  przed,  

jak i w czasie uczestnictwa w imprezie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty zgłoszenia, co do której jest

przekonany, że posiadający ją uczestnik narusza warunki regulaminu podczas swojej
obecności lub uczestnictwa w imprezie.

14. Poprzez  zgłoszenie  się  do  udziału  w  imprezie,  uczestnik  wyraża  zgodę  na
opublikowanie   na łamach strony  internetowej  i  w informacjach medialnych  przez
Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

15. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych
w formularzu  karta  zgłoszenia  w  związku  uczestnictwem  w  zawodach
organizowanych  przez  MOSiR  „Pszczelnik"  w Siemianowicach  Śląskich  zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r.,
Nr 133, poz.883).

16. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a. administratorem  danych  osobowych  uczestnika  zawodów  jest  Miejski

Ośrodek  Sportu  i Rekreacji  „Pszczelnik”   w Siemianowicach  Śląskich,  Park
Pszczelnik 3,

b. dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją zawodów.
c. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
d. przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
e. podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  aczkolwiek  niezbędne  do

udziału w zwodach, 
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany

jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zawodów. 
18. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania zawodów nie ujętych

w niniejszym regulaminie decyduje organizator.    
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