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XI  BIEG im. „KURIERÓW TATRZAŃSKICH” 
W CHOCHOŁOWIE 

Biegi Przełajowe i Zawody Strzeleckie 
 
 

Organizator:      Ludowy Zespół Sportowy „ Szarotka” w Chochołów 
                            
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

Termin Zawodów:     14.04.2019 (niedziela) godz. 1200 start  pierwszej grupy dzieci do lat 7 
około 300 m. ( odrębna klasyfikacja - dla wszystkich uczestników te same nagrody i medale)     
 
Miejsce zawodów:  Trasy przełajowe ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Chochołowie  
 
Podział na grupy wiekowe: 
 
Szkoły Podstawowe 

I grupa - 500 m. -  dziewczęta / chłopcy – rocznik 2011, 2010 
II grupa - 1000 m. -  dziewczęta / chłopcy – rocznik 2009, 2008 
III grupa - 1000 m.-  dziewczęta / chłopcy – rocznik 2007,2006 

            IV grupa – 1500 m. - dziewczęta / chłopcy 2000 m. – rocznik 2005 
 

Gimnazja: 
             II grupa – 1500 m. - dziewczęta / chłopcy  2000 m.– rocznik  2004   
             III grupa – 1500 m. - dziewczęta / chłopcy 2000 m.– rocznik  2004   
 
Szkoły Średnie: 
           I grupa – 1500 m. dziewczęta, 2500 m. chłopcy – rocznik 1999 -2002 
 
Dorośli: 

     I grupa – Panie 5 km , Panowie do lat 30 ( 1989  i młodsi ) dystans 5 km .  
     II grupa  - Panie 5 km , Panowie od 31 – 40 lat ( 1988 – 1970) dystans 5 km . 

           III grupa – Panie 5 km ,Panowie od 41 lat do 50 lat ( 1978 – 1969) dystans 5 km . 
           IV grupa - Panie  2,5 km , Panowie od 51 do 60 lat ( 1968 – 1959 ) dystans 2,5 km . 
           V grupa - Panie i Panowie od 61 lat ( 1958 i starsi ) dystans 1 km. 
       
Udział w zawodach bez ograniczeń ilościowych i bez opłat startowych. 
 
Termin i miejsce zgłoszeń:  obowiązuje zgłoszenie poprzez stronę www.pifsport.pl 
Oraz zgłoszenie szkół na adres  pifsport@interia.pl na wzorze zamieszczonym na stronie 
www.pifsport.pl najpóźniej do dnia 13.04.2019 (sobota) do godz. 1300 lub w wyjątkowych 
przypadkach dniu zawodów ( biuro zawodów) Od godz.11.00 do godz.12.00  
 
       Adres do korespondencji: 
 
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ,, SZAROTKA „ CHOCHOŁÓW, 34-513 CHOCHOŁÓW 199 
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Równolegle z zawodami biegowymi rozgrywane będą: 

Zawody strzeleckie  
 dla dzieci, młodzieży i dorosłych o puchar Prezesa 
L.Z.S. „Szarotka” Chochołów 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

 
1. Wydawanie numerów startowych w dniu14.04.2019 r. od godz.11.00 00 na miejscu 

startu. 
2.  Zawodnicy wszystkich kategorii mogą zgłaszać się na w/w adres lub w dniu zawodów 

do godz. 12.00 dzieci i młodzież, do godz. 12.30 dorośli. 
3. Organizator  nie pobiera opłaty startowej. 
4. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie i zdolność do udziału w zawodach. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy i dystansów . 
6. Organizator  zastrzega sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych 

kategorii w przypadku, jeśli w kategorii – ilość zgłoszonych zawodników będzie 
mniejsza niż 3 osoby. 

7. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczony sprzęt sportowy oraz kradzieże. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
9. Zdjęcia zrobione podczas zawodów a opublikowane na oficjalnej stronie LZS                  

” Szarotka” Chochołów po zawodach są własnością klubu. 
 

 Dla Szkól Podstawowych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa 
według klucza :  
I miejsce 25 pkt, II miejsce 21 pkt, III miejsce 18 pkt, IV-17 pkt, V-16 pkt,…. XX 
miejsce 1 pkt. 
W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki. 
Dla Szkól Gimnazjalnych będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa 
według klucza :  
I miejsce 18 pkt, II miejsce 15 pkt, III miejsce 13 pkt, IV-12 pkt, V-11 pkt  … XV 
miejsce 1 pkt. 
W każdej kategorii wiekowej do punktacji zespołowej są wliczane 4 najlepsze wyniki. 
 

W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności, 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu 

przeprowadzenia  lub odwołanie zawodów. 
 
 
Wszystkim uczestnikom i kibicom  zawodów organizatorzy zapewniają gorący 
posiłek, nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach od I do III miejsca i wiele 
atrakcji w trakcie trwania i  po zakończonym biegu. 
 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki  
oraz nie ubezpiecza zawodników. 

 


