
 

 

 

 
38. 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 38. MIĘDZYNARODOWYCH  

ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH 

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

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, Gmina Szydłów 

 

Współpraca: Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w Staszowie 

 

Termin i miejsce: 

 Biegi odbędą się 30 grudnia 2017 r. (sobota), od godz. 12.50 w Szydłowie, powiat staszowski, 

woj. świętokrzyskie. Biegi odbywać się będą na dystansach zależnych od kategorii wiekowej 

zgodnie z mapkami, ulicami: Rynek, Kościelna, Staszowska. 

 

Prawo udziału: 

 w biegach sylwestrowych mogą brać udział wszyscy chętni uczestnicy, którzy posiadają zgodę 

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

imprezy. 

 

Kategorie i dystanse (dziewczęta i chłopcy): 

 Roczniki 2009, 2010 i młodsze – dystans 320 m. 

 Roczniki 2008 i 2007 – dystans 425 m. 

 Roczniki 2006 i 2005 – dystans 715 m. 

 Roczniki 2004, 2003 i 2002 – dystans 1.370 m. 

 Roczniki 2001, 2000, 1999 i 1998 – dystans 2.055 m. 

 

Opłata startowa: 

 startowe wpłacone przelewem do dnia 22 grudnia – 7 zł, 

 startowe wpłacone po 22 grudnia i w dniu zawodów – 10 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”. 

 w dniu imprezy opłatę startową uiszcza się w biurze zawodów. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje: 

 posiłek, gorący napój, okolicznościowy medal z brązu dla miejsc 1-10 w każdej kategorii a dla 

pozostałych medal z wklejką. 

 

 

 



Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: promocja@szydlow.pl do dnia 22 grudnia 2017 r. 

Formularz zgłoszeniowy dla biegów dzieci/młodzieży do pobrania ze strony: 

http://www.szydlow.pl/38-uliczne-biegi-sylwestrowe-szydlow-2017  

Formularz należy wypełnić (nazwiska, imiona, klub/szkoła, rocznik), zapisać i załączyć do maila 

zgłoszeniowego. W temacie maila należy wpisać „Biegi Sylwestrowe”. Jednocześnie należy 

opłacić wpisowe od uczestnika przelewem bankowym.  

2. Zapisy w dniu zawodów zamykane są o godz. 11:30. 

 

Nagrody: 

 Za miejsca 1 – 3 przyznawane są nagrody w postaci rzeczowej lub bonów towarowych 

(odpowiednio o wartości 50 zł, 30 zł, 20 zł) oraz dyplomy; 

 Za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji drużynowej (szkół, klubów) przyznawane są dyplomy i puchary. 

 

Klasyfikacja drużynowa  

 Punktacja w klasyfikacji drużynowej przedstawia się następująco: I – 15, II – 12, III – 10, IV – 

9, V – 8, VI – 7, VII – 6, VIII – 5, IX – 4, X – 3, XI – 2, XII – 1 pkt. Dalsze miejsca nie są 

punktowane. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy i sędziego 

głównego. 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Jan Klamczyński 
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