
 

 

XXXIV CHOJNICKIE BIEGI STRAŻACKIE 

REGULAMIN 
1. CELE IMPREZY 

- Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych. Bieg organizowany od 1985 roku. 

- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport. 

- Promocja Miasta Chojnice w Polsce i na świecie jako miejsca przyjaznego dla uprawiania sportu. 

2. TERMIN I MIEJSCE 

- Data: 5 maj 2018 r. Start biegu godz. 16.00. 

- Miejsce: Chojnice ul. Lichnowska 1, Stadion Miejski ChKS Kolejarz. 

-  Dystans: 10 km bieg główny, trasa posiada atest PZLA. 

- Biuro zawodów: Stadion ChKS Kolejarz Chojnice, czynne od godz. 13.00.  

3. ORGANIZATOR 

- ChKS Kolejarz, Sekcja Biegowa Florian Chojnice. 

- Dyrektor Biegu: Hubert Szwankowski, e-mail:hubertt7@wp.pl. 

4. ZGŁOSZENIA  

- Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

www.domtel.pl oraz wpłacenie wpisowego. 

- Wysokość wpisowego  35 złotych w przypadku wpłat do 3 maja 2018r. 

- Organizator wprowadza limit 200 uczestników. 

- Wpisowe raz wniesione nie podlega zwrotowi. 

- Zawodnikom zgłoszonym do 22 kwietnia organizator gwarantuje imienne numery startowe. 

- UWAGA – Nie będzie możliwości wniesienia wpisowego i zapisów na miejscu w dniu biegu. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

http://www.domtel.pl/


- W XXXIV Chojnickich Biegach Strażackich prawo startu mają osoby, które do dnia 5 maja 2018r. 

ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica 

lub prawnego opiekuna).  

- Zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji 

zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia opłaty startowej. 

- Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu 

koszulki. 

- Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń 

organizatorów oraz służb porządkowych. 

- Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

- Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, wynoszący 1,5h. 

6. KLASYFIKACJA. 

- Generalna kobiet i mężczyzn, I m-200zł, IIm-150zł, IIIm-100zł.  

- Kategorie wiekowe biegu:                                               Kategorie specjalne: 

K/M (16-19)                                                                         Strażacy, nauczyciele: S1,N1 do 35 lat, S2,N2  

K/M (20-29)                                                                          35-45, S3,N3 45-55,  S4,N4 55 +, S5,N5  kobiety.             

K/M (30-39)                                                                          Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Miasta                                                                  

K/M (40-49)                                                                          Chojnice, najlepsza zawodniczka i zawodnik z 

K/M (50-59)                                                                          Gminy Chojnice. 

K/M (60-69) 

K/M (70-79) 

M 80+ 

7. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA. 

1. W ramach drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników danego zespołu. Warunkiem 

jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanego zespołu. W klasyfikacji zostaną 

ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i instytucji, grup firmowych, grup 

nieformalnych (tzw. koleżeńskich).  

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej 

(może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie kobiety o 

dwóch mężczyzn).  

3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 



4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z 

organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 3 maja zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i swój 

numer telefonu) do dyrektora zawodów Huberta Szwankowskiego pod adresem: hubertt7@wp.pl. 

5. Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych 

przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Zwycięża drużyna, 

której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. 

6. Najlepsze III drużyny otrzymują puchary oraz nagrodę niespodziankę. 

8. Świadczenia: 

Zawodnicy otrzymują: 

- numer startowy, agrafki 

- masaż po biegu 

- pomiar czasu 

- SMS z wynikiem biegu 

- obsługę sędziowską i informacyjną 

- opiekę medyczną 

- napoje, wodę, kiełbaskę, piwo 

- na mecie biegu okolicznościowy medal 

- do dyspozycji zawodników zapewniamy przebieralnie, prysznice, umywalki 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

- Szatnia i depozyt odzieży w dniu 05 maja 2018r. znajdować się będzie na Stadionie Miejskim ChKS 

Kolejarz ul. Lichnowska 1. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione. 

- Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik 

rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze zdrowotnym i majątkowym. 

- Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 

poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w XXXIV Chojnickich Biegach Strażackich. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli 

uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej. 

- Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 



- Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu , Hubert Szwankowski – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. 

Protesty będą rozstrzygane w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpelacji niniejszego regulaminu. 

- Odbiór numeru startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu XXXIII Chojnickich Biegów Strażackich. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

 Dyrektor Biegu – Hubert Szwankowski 

hubertt7@wp.pl 

 


