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PROGRAM MINUTOWY 

34. MIĘDZYNARODOWYCH  

ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH 

 

które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) 

                          w Szydłowie, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski 

 

  Organizator: 

  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 

Urząd Gminy w Szydłowie 
   

  Współorganizatorzy: 

  Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach 

   
 

12
50

 – uroczyste otwarcie (obok budynku poczty); 

13
00

 – [320 m] szkoły podstawowe klasy I-II i młodsi – dziewczęta i chłopcy; 

13
10

 – [425 m] szkoły podstawowe klasy III-IV – dziewczęta i chłopcy; 

13
20

 – [715 m] szkoły podstawowe klasy V-VI – dziewczęta i chłopcy; 

13
30

 – [1.370 m] gimnazjum dziewczęta i chłopcy; 

13
50

 – [2.055 m] szkoły średnie dziewczęta i chłopcy; 

14
15

 – [715 m] Bieg VIP-ów; 

14
25

 – [8.000 m] Bieg główny - seniorki i seniorzy (10 dużych okrążeń); 

15
40

 – wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży indywidualnie oraz drużynowo; 

16
10

 – wręczenie nagród za bieg główny i uroczyste zakończenie. 

 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

         Jan Klamczyński 

        
 

Przydatne informacje 

 Biuro zawodów w br. mieścić się będzie w piwnicach pod salą gimnastyczną Gimnazjum – wejście od strony placu 

zamkowego (patrz mapka). 

 Ceremonia zakończenia i wręczenie nagród odbędzie się w sali gimnastycznej Gimnazjum – wejście od strony placu 

zamkowego (patrz mapka). 

 Apelujemy o wcześniejsze przyjazdy, tak, żeby nie tworzyć kolejek w biurze zawodów przed końcem zapisów. Zapisy 

i wydawanie numerów startowych będzie bezwzględnie zamykane w godzinach podanych w regulaminach. 

 Po odbiór nagród finansowych należy zgłaszać się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem! 
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REGULAMIN  

34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH 

BIEG GŁÓWNY NA 8 KM 
 

Cel: 

 popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia, 

 promocja Gminy Szydłów, powiatu staszowskiego i województwa świętokrzyskiego 

 

Organizatorzy: 

 Gminne Centrum Kultury w Szydłowie,  

 Urząd Gminy w Szydłowie 

 

Współorganizatorzy: 

 Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach 

 

Termin i miejsce: 

 Biegi odbędą się 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w Szydłowie, powiat staszowski, 

woj. świętokrzyskie. Bieg główny odbędzie się na dystansie 8 km – 10 okrążeń ul. Rynek, ul. 

Kazimierza Wielkiego, ul. Kielecka, ul. Staszowska. 

 

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), 

 osób niepełnosprawnych. 

 

Opłata startowa: 

 dla zgłoszonych do dnia 24 grudnia – 20 zł. 

 dla zgłoszonych po tym terminie (w tym w dniu zawodów) – 30 zł. 

 opłaty startowe uiszcza się przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Szydłowie 53 8521 0006 

2001 0003 6083 0001 z dopiskiem „Biegi sylwestrowe”. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje: 

 numer startowy, posiłek, gorący napój, okolicznościowy medal  
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Termin zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy do dnia 24 grudnia 2013 r. Link do 

formularza znajduje się na stronie www.szydlow.pl. Jednocześnie należy opłacić wpisowe od 

uczestnika przelewem bankowym. 

Bezpośredni link do zapisów: http://www.zapisy.cba.pl/index.php/bieg-szydlow-zapisy 

Lista zgłoszeń: http://www.zapisy.cba.pl/index.php/bieg-szydlow-lista 

Zapisy przez formularz internetowy dotyczą wyłącznie biegu głównego. 

2. Po 24 grudnia zgłoszenia są przyjmowane w dniu imprezy w biurze zawodów, ale: 

a) wpisowe wynosi wtedy 30 zł, 

b) zapisy do biegu głównego zamykane są o godz. 13:00. 

 

Nagrody:: 

1. Wysokość nagród finansowych za miejsca 1-10 w kat. M i K Open zostanie ogłoszona do 24 

grudnia br. 

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

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

nagrody pieniężne: 

 1 miejsce – 150 zł, 

 2 miejsce – 100 zł, 

 3 miejsce – 50 zł. 

Zawodnicy którzy zajmą miejsca I - X nie są klasyfikowani w kat. wiekowej, 

4. W kategorii osób niepełnosprawnych (wymagane zaświadczenie o inwalidztwie) przewidziano 

nagrody dla każdej osoby która ukończy bieg w wysokości 100 zł. Zawodnik niepełnosprawny 

nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej. 

 

Postanowienia końcowe: 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy i sędziego 

głównego. 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Jan Klamczyński 
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REGULAMIN 34. 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 

 

Organizatorzy: 

 Gminne Centrum Kultury w Szydłowie 

 Urząd Gminy w Szydłowie 

 

Współorganizatorzy: 

 Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach 

 

Termin i miejsce: 

 Biegi odbędą się 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek), 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): 

 Szkoły podstawowe kl. I-II i młodsze (2006, 2005 i młodsze) 320 m. 

 Szkoły podstawowe kl. III-IV (2004, 2003) 425 m. 

 Szkoły podstawowe kl. V-VI (2002, 2001) 715 m. 

 Gimnazjum kl. I-III (2000, 1999, 1998) 1.370 m. 

 Szkoły średnie (1997 – 1994) 2.055 m. 

 

Opłata startowa: 

 dla zgłoszonych do dnia 24 grudnia – 5 zł. 

 dla zgłoszonych po tym terminie (w tym w dniu zawodów) – 10 zł. 

 opłaty startowe uiszcza się przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Szydłowie 53 8521 0006 

2001 0003 6083 0001 z dopiskiem „Biegi sylwestrowe” 

 w dniu imprezy opłatę startową uiszcza się w biurze zawodów 

 

Każdy uczestnik otrzymuje: 

 posiłek, gorący napój, okolicznościowy medal 

 

Termin zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: promocja@szydlow.pl do dnia 24 grudnia 2013 r. 

W temacie należy wpisać „Biegi Sylwestrowe” a w treści imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę 
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szkoły lub klubu. Jednocześnie należy opłacić wpisowe od uczestnika przelewem bankowym. 

W biegach dzieci i młodzieży nie ma zapisów poprzez formularz internetowy.  

2. Zapisy w dniu zawodów zamykane są o godz. 12:00. 

 

Nagrody: 

 Za miejsca 1 – 3 przyznawane są nagrody rzeczowe, okolicznościowe medale oraz dyplomy; 

 Za miejsca 1 – 6 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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REGULAMIN BIEGU VIP-ów 

który odbędzie się podczas 

34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH 

 

Dystans: 715 m 

 

Termin: 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 14:15 

 

Prawo udziału: 

 posłowie, senatorowie; 

 przedstawiciele władz samorządowych; 

 radni sejmików, powiatów, gmin; 

 szefowie jednostek wojskowych, policji, straży pożarnych, sądów i prokuratur; 

 sponsorzy imprezy; 

 osoby duchowne; 

 dyrektorzy instytucji; 

 artyści; 

 dziennikarze; 

 sołtysi. 

 

Kategorie: 

 M-VIP - mężczyźni bez względu na wiek 

 K-VIP - kobiety bez względu na wiek 

 

Termin zgłoszeń: 

 Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: promocja@szydlow.pl do dnia 24 grudnia 2013 r. 

Należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz funkcję i instytucję, którą się reprezentuje. 

Jednocześnie należy opłacić wpisowe od uczestnika przelewem bankowym. Po 24 grudnia 

zgłoszenia są przyjmowane do dnia imprezy włącznie, ale wpisowe wynosi wtedy 50 zł. 

 

Wpisowe: 

 30 zł od uczestnika dla zgłoszeń do 24 grudnia 2013 płatne przelewem na konto:  

 Bank Spółdzielczy Szydłów 53 8521 0006 2001 0003 6083 0001 z dopiskiem „Biegi 

sylwestrowe VIP”, 

 50 zł od uczestnika dla zgłoszeń w dniu imprezy płatne w biurze organizacyjnym, 

 wpisowego nie wnoszą darczyńcy i sponsorzy imprezy oraz dziennikarze z redakcji, które objęły 

patronat medialny nad imprezą. 

 

Nagrody: 

 puchar dla zwycięzców Biegu VIP-ów; 

 dyplomy i upominki dla trzech pierwszych miejsc; 

 wszyscy uczestnicy Biegu VIP-ów otrzymają okolicznościowy medal. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Jan Klamczyński 
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