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REGULAMIN 
XXVI Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Strażaków  

Państwowej Straży Pożarnej w Biegu Ulicznym na 10 km  

25 września 2021 r., Grudziądz 

I. Cel 

1. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród strażaków PSP. 

3. Objęcie działalnością sportową jak największej liczby funkcjonariuszy PSP. 

4. Wyłonienie Mistrzów Polski wśród strażaków PSP. 

II. Organizatorzy 

1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. 

3. Gmina Miasto Grudziądz. 

4. Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”. 

III. Termin i miejsce 

1. 25 września 2021 r. (sobota) – start godz. 11.00. 

2. Start i meta znajdują się na Stadionie Centralnym, ul. Piłsudskiego 14, Grudziądz. 

IV. Biuro zawodów 

Odbiór pakietów startowych: Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu. 

1. 24 września 2021 r. (piątek) w godzinach 16:00 – 19:00, 

2. 25 września 2021 r. (sobota) w godzinach 7:30 – 9:30. 

V. Trasa biegu 

1. Trasa o długości 10 km przebiega ulicami miasta Grudziądza wyłączonymi z ruchu kołowego. 

2. Trasa posiada w 96 % nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni 
lekkoatletycznej.  

3. Trasa składa się z jednej pętli, międzyczas znajduje się na 5 kilometrze. Trasa biegu będzie 
oznaczona co 1 kilometr 

4. Punkty odświeżania znajdują się na 3,5 oraz na 6,5 kilometrze. 

5. Trasa posiada atest PZLA.  

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

1. W Mistrzostwach uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełniące służbę w jednostkach 
organizacyjnych PSP (strażacy PSP, podchorążowie, kadeci) oraz emeryci PSP. Warunkiem 
udziału w biegu jest przedłożenie legitymacji służbowej lub emeryckiej oraz przedstawienie 
ważnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do udziału w zawodach, 
wystawionego nie później niż 30 dni przed biegiem lub złożenie oświadczenia woli startu na 
własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań lekarskich. 

2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Mistrzostw Polski Strażaków 
PSP i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

3. Pobranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu. 

4. Niespełnienie warunków regulaminu spowoduje niesklasyfikowanie w Mistrzostwach Polski 
Strażaków PSP.  

VII. Klasyfikacja 

1. Klasyfikacja Mistrzostw prowadzona będzie z podziałem na poszczególne kategorie:  

1) generalna – kobiet,  

2) generalna – mężczyzn,  

3) mężczyzn w kategoriach:  

 kat. „A” – do 29 lat, 

 kat. „B” – 30 – 39 lat,  

 kat. „C” – 40 – 49 lat, 

 kat. „D” – powyżej 50 lat.  

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.  

4) drużynowa – reprezentacje województw oraz szkół pożarniczych. 

W klasyfikacji drużynowej o zajęciu lepszego miejsca przez reprezentację decyduje 
niższa suma punktów uzyskana przez 5-ciu najlepszych zawodników danego zespołu  
w klasyfikacji generalnej, z których przynajmniej dwóch jest zawodnikami kategorii  
„C” i/lub „D”. 

Zajęte przez zawodnika miejsce jest równoznaczne z uzyskaną liczbą punktów. Liczone 
będą miejsca w relacjach pomiędzy strażakami (bez uwzględniania innych uczestników 
biegu). 

Zwycięża drużyna, która uzyska najmniejszą liczbę punktów. W przypadku równej liczby 
punktów, uzyskanej przez 2 lub więcej drużyn, wyżej sklasyfikowana jest ta, której 
najlepszy zawodnik, uplasował się na wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej 
Mistrzostw. 

VIII. Pomiar czasu 

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  

2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno 
zostać zastosowane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych 
miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją. Oficjalnym czasem biegu jest 
czas netto – liczony od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.  
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3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do 
zejścia z trasy biegu i dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec  
40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego”.  

4. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie 
się do decyzji organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do 
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.  

5. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego 
będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający 
trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

IX. Zgłoszenia 

1. Nie ma możliwości rejestracji na stronie zawodów, zgłoszenia tylko poprzez Biuro Szkolenia 
KG PSP. 

2. Zgłoszenia do zawodów na załączonym formularzu przyjmowane są w formie zbiorczej  
z terenu województwa lub szkoły pożarniczej.  

3. Zgłoszenie należy przesłać do Biura Szkolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
10 września br.  

4. Formularz należy przesłać również w wersji edytowalnej *.xls na adres 
slawecki@kgpsp.gov.pl  

5. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń 
pomiarowych możliwy będzie w Biurze Zawodów, mieszczącym się w hali sportowej przy ul. 
Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość – dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
zaopatrzonego w wizerunek twarzy oraz legitymacji służbowej lub legitymacji emeryckiej. 

6. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników 
wyrażający zgodę na udział w 40. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława 
Malinowskiego oraz na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do 
uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 
pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – 40. Międzynarodowe Biegi im. 
Bronisława Malinowskiego.  

X. Finansowanie 

1. Koszty związane z udziałem w Mistrzostwach pokrywają jednostki delegujące  
w ramach delegacji służbowej (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie). 

2. Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 40 zł.  

3. Opłatę startową należy dokonywać niezwłocznie po wypełnieniu zgłoszenia, na rachunek 
bankowy: 

GKS Olimpia Grudziądz, Bank PEKAO S.A. I o/Grudziądz  

Nr rachunku: 59 1240 1949 1111 0010 9015 2558 

W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 40_Malinowski_imię i nazwisko osoby, za 
którą jest opłata startowa. 

W przypadku opłat startowych dokonywanych zbiorczo przez jednostkę delegującą należy 
wpisać: 40_Malinowski_imiona i nazwiska osób, za którą jest opłata startowa. 

mailto:slawecki@kgpsp.gov.pl
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XI. Nagrody i świadczenia 

1. Zawodnicy i drużyny, które zajmą miejsca do I do III w poszczególnych klasyfikacjach 
Mistrzostw Polski Strażaków PSP otrzymają puchary, medale i dyplomy, 

2. Ponadto, w ramach opłaty startowej, każdy zawodnik, który ukończy bieg zgodnie  
z Regulaminem otrzyma medal pamiątkowy. 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestników Mistrzostw Polski  Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Biegu Ulicznym 

obowiązuje Regulamin 40. Międzynarodowego Biegu im. Bronisława Malinowskiego, 

2. Wszelkie dodatkowe informacje dot. zawodów, dostępne są na stronie: 
http://www.biegimalinowskiego.pl  

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 

5. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży 
Miejskiej, służb porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających 
trasę biegu. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

XIII. Osoby do kontaktu w sprawie Mistrzostw 

1. Komenda Główna PSP w Warszawie: bryg. Szymon Ławecki, tel. (47) 7223109, e-mail: 
slawecki@kgpsp.gov.pl  

2. Organizator Biegu: Marcin Jędrak, tel. 533850502, e-mail: biuro@biegimalinowskiego.pl  
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