
 

 

 

 

 
37. Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe 
Adres: 28-225 Szydłów, ul. Targowa 3, www.szydlow.pl 
tel./fax 41 354 53 13, gck@szydlow.pl promocja@szydlow.pl 

 

REGULAMIN  

37. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH 

BIEG GŁÓWNY NA 10 KM 
 

Cel: 

 popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia, 

 promocja Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego i województwa świętokrzyskiego 

 

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Urząd Gminy Szydłów 

 

Współpraca: Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w Staszowie 

 

Termin, miejsce: Biegi odbędą się 30 grudnia 2016 r. (piątek) w Szydłowie, powiat staszowski, woj. 

świętokrzyskie. Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 km.  

 

Trasa: 

 Start na ul. Kieleckiej przy Bramie Krakowskiej. Dwie pętle o długości 3.617 m każda, ulicami: 

Kielecka, Staszowska, Brzezińska, Ogrodowa, Kielecka. Po drugiej pętli bieg na ul. Kazimierza 

Wielkiego przez Bramę Krakowską (90 m) i 4 małe pętle o długości 662 m każda ulicami:  

Rynek, Kościelna, Staszowska, Rynek z finiszem w ul. Szkolną o długości 28 m. 

 

Prawo udziału: 

 W biegach sylwestrowych mogą brać udział wszyscy chętni uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat 

i posiadają ważne badania lekarskie, które należy złożyć w biurze organizacyjnym w dniu 

imprezy. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność.  

 

Kategorie: 

W biegu głównym zawodnicy będą klasyfikowani wg następujących kategorii: 

 OPEN kobiety i mężczyźni, 

 wiekowa mężczyzn: M20 (16-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60 (60 lat i 

starsi),  

 wiekowa kobiet K20 (16-29), K30 (30-39), K40 (40-49), K50 (50-59), K60 (60 lat i starsze), 

 

Opłata startowa: 

 startowe wpłacone przelewem do dnia 22 grudnia – 20 zł, 

 startowe wpłacone po 22 grudnia i w dniu zawodów – 30 zł. 

 opłaty startowe uiszcza się przelewem na konto nr 53 8521 0006 2001 0003 6083 0001, 

odbiorca: Gminne Centrum Kultury, 28-225 Szydłów, ul. Targowa 3, tytułem „Biegi 

sylwestrowe”. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje: 

 numer startowy, posiłek, gorący napój, pamiątkowy medal z brązu 

 

 



 

Termin i sposób zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 grudnia 2016 r. do godz. 23:59 poprzez formularz 

internetowy: http://www.zapisy.cba.pl/index.php/miedzynarodowe-uliczne-biegi-sylwestrowe-

szydlow-zapisy 

2. Aktualna lista zgłoszonych osób znajduje się pod linkiem:  

http://www.zapisy.cba.pl/index.php/miedzynarodowe-uliczne-biegi-sylwestrowe-szydlow-lista-

uczestnikow 

3. Informacja o wpłacie wpisowego będzie aktualizowana przy zgłoszeniu raz w tygodniu po 

sprawdzeniu wyciągów bankowych. 

4. Po 22 grudnia 2016 r. do biegu będzie można się zgłosić w dniu imprezy w biurze zawodów.  

Zapisy do biegu głównego zamykane są o godz. 13:00. 
 

Nagrody: 
1. Wysokość nagród finansowych w kat. M i K Open zostanie podana do dnia 22 grudnia 2016 r. 

2. Za miejsca 1-3 w kat. M i K Open wręczone zostaną dyplomy i puchary. 

3. W kategoriach wiekowych M i K za trzy pierwsze miejsca uczestnicy otrzymają dyplomy oraz 

bony towarowe do ogólnopolskiej sieci handlowej o wartości: 

 1 miejsce – 100 zł, 

 2 miejsce – 70 zł, 

 3 miejsce – 50 zł. 

4. Zawodnicy i zawodniczki którzy zajmą miejsca I - X Open nie są klasyfikowani w kat. 

wiekowej, 

5. Organizator nie przewiduje w tym roku klasyfikacji osób niepełnosprawnych. 

 

Postanowienia końcowe: 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy i sędziego 

głównego. 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Jan Klamczyński 
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