
REGULAMIN 
V PĘTLI CHECHELSKIEJ 

15.06.2019 r. godz. 11:00 

 

1. Organizator 
 

Organizatorem biegu jest Urząd Gminy Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy 

ulicy Młyńskiej 3. Współorganizatorem imprezy jest Grupa Biegowa UFOKI. 

 

2. Cele 
 

- Popularyzacja  zdrowego  trybu  życia  i  aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

- Promocja Gminy Świerklaniec jako dobrego miejsca do uprawiania różnego rodzaju 

form ruchu. 

- Integracja lokalnej społeczności. 
 

3. Trasa 
 

- Dystans: 5180 m - jedna pętla wokół zalewu Nakło-Chechło. 

- Trasa nie posiada atestu. 

- Nawierzchnia: w zdecydowanej większości asfalt (3535m) pozostała część (1645m) 

wyboiste ścieżki leśne. 

- Każdy kilometr będzie oznaczony znakami pionowymi. 

- Wokół akwenu znajdują się słupki orientacyjne, mające pomóc w określeniu 

położenia poszkodowanej osoby (nieszczęśliwy wypadek, kontuzja itp.) 

 

4. Uczestnictwo 
 

- Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia. 

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na 

uczestnictwo w biegu.  

- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. 

- Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowaniu w biurze 

zawodów w dniu 15.06.2019 r. 

- Warunkiem  uczestnictwa jest przypięcie numeru startowego w widocznym miejscu. 

- Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób 

zabezpieczających trasę biegu. 
 

5. Zgłoszenia 
 

- Uczestnictwo w zawodach można zgłaszać wyłącznie drogą internetową poprzez 

rejestrację na wskazanej przez organizatora stronie. 

- Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej za uczestnictwo w biegu. 

- Zapisy trwają do 25 maja 2019 r.  

- Limit uczestników biegu wynosi 250 osób. 



W przypadku wyczerpania limitu wcześniej zapisy do biegu zostaną zamknięte,                 

a w dniu startu nie będzie możliwości zgłoszenia się do zawodów. 

- Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

a) przyjęcie warunków regulaminu biegu, 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia 

zawodów, 

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku                        

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez 

organizatora oraz partnerów biegu. 
 

6. Dojazd i parking 
 

- Biuro zawodów zorganizowane zostanie na terenie pola namiotowego nad Zalewem 

Nakło-Chechło, na które należy kierować się wjazdem z DW 908 od strony 

Tarnowskich Gór. 

- Na terenie pola namiotowego zorganizowany zostanie parking - do bezpłatnego 

korzystania z parkingu mają prawo wyłącznie uczestnicy biegu, organizatorzy, 

partnerzy oraz przedstawiciele prasy. 
 

7. Harmonogram imprezy 
 

godz: 9:00-10:30 wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń w biurze 

zawodów 

godz: 11:00 - start biegu 

godz: 12:00 - koniec biegu 

godz: 12:30 - dekoracja  zawodników,  którzy zdobędą  miejsca  1-3  w  kategoriach 

przedstawionych w 8 punkcie niniejszego regulaminu. 

Imprezą towarzyszącą Pętli Chechelskiej będą krótkodystansowe zawody biegowe dla 

dzieci, które rozpoczną się o godz: 10:00. Zasady uczestnictwa w tych zawodach  

określone zostaną odrębnym regulaminem.  

Zapisy na zawody dla dzieci ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Świerklaniec i profilu Gminy Świerklaniec na portalu społecznościowym facebook. 

UWAGA! Udział w sportowej rywalizacji wezmą wyłącznie dzieci wcześniej 

zgłoszone - nie ma możliwości dokonania zapisu dziecka w dniu zawodów. 

 

8. Wyniki 
 

Pomiar czasu i opracowanie wyników biegu zlecone zostaną wyspecjalizowanej             

w tym zakresie firmie. Rezultaty zawodów przedstawione zostaną w Internecie.  

Rywalizacja sportowa będzie odbywała się w następujących kategoriach: 
- open kobiet i open mężczyzn, 
- najlepsza zawodniczka i zawodnik z terenu gminy Świerklaniec. 
 

9. Postanowienia końcowe 
 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników. 



- Organizator zapewnia uczestnikom napoje, opiekę medyczną w czasie trwania 

zawodów oraz  pamiątkowe koszulki startowe.              

- W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatorów. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 

10. Załączniki 
 

- mapa Zalewu Nakło-Chechło 

 
 
 
 
 


