
Poskromić Świetlika
Eliminacyjny bieg przełajowy



Poskromić Świetlika

Wyścig na takiej pętli wymaga pełnej koncentracji od samego startu 
aż do mety a także siły i szybkości. Do tego rywalizacja ramię w 
ramię z rywalami. Z pewnością te zawody dostarczą Wam wielu 
frajdy i emocji.

Zawody odbędą się 23 czerwca 2018 i rozgrywane w ramach 
Siemianowickiego Festiwalu Świetlików.

Zapraszamy do rywalizacji w nowej formule zawodów. Bieg Poskromić Świetlika 
to eliminacyjny bieg przełajowy. Mamy trzy rundy, najlepsi i najszybsi w swoich 
biegach awansują dalej, aż do wielkiego finału.

Przełajowa trasa w malowniczej okolicy siemianowickiego Stawu Rzęsa ma 
niecałe 700 metrów. Dominuje nawierzchnia szutrowa. Na początku mamy 
również wymagający odcinek po piasku. A niedługo po nim na dwa ciekawe 
podbiegi. Po drodze są też dwa zbiegi, jeden całkiem emocjonujący, a na 
drugim można już się rozpędzić, za nim już tylko ostatnia prosta do mety. 



Mapa trasy



Zasady

 Zawody rozgrywane w systemie eliminacyjnym. Najlepsi zawodnicy 
biegów eliminacyjnych i półfinałów awansują do kolejnych rund. 

 Osobna klasyfikacja oraz starty kobiet i mężczyzn

 Trzy etapy:

 Serie biegów eliminacyjnych

 Biegi półfinałowe

 Bieg finałowy



Zasady

 Ilość biegów eliminacyjnych, ilość zawodników w każdej serii jest 
zależna od frekwencji zawodów.

 Po zamknięciu list startowych do dnia 18 czerwca 2018 na stronie 
www.mkteamevents.pl zostanie opublikowany komunikat z 
następującymi informacjami:

 lista startowa z przydziałem zawodników do serii eliminacyjnych,

 harmonogram minutowy,

 ilość serii eliminacyjnych,

 zasady awansu do biegów półfinałowych.



Serie eliminacyjne

 Zależnie od frekwencji odbędzie się od trzech do sześciu biegów eliminacyjnych 
i w każdym z nich startuje od 4 do 15 zawodników.

 Przydział zawodników do poszczególnych serii eliminacyjnych jest losowy.

 Kolejne biegi startować będą w odstępach około 5-6 minut. Najpierw startują 
panie, potem panowie.

 Z każdej serii eliminacyjnej do biegu półfinałowego awansuje 
kilku najlepszych zawodników. Dodatkowo do półfinałów 
awansuje również kilku zawodników z najlepszym czasem, którzy 
nie zapewnili sobie awansu poprzez zajęte miejsce w danej serii. 
Ilość zawodników, która awansuje z danej serii do półfinałów 
zostanie podana po zamknięciu list startowych.

 Wyniki poszczególnych biegów wraz z listą osób, które 
awansowały do kolejnej rundy zostaną wywieszone w pobliżu 
linii startu do 15 minut od zakończenia ostatniego biegu dla 
danej kategorii.



Półfinały i finał

 W każdym półfinale startuje od 6 do 12 zawodników, zależnie od frekwencji.

 Trzech najszybszych z każdego biegu awansuje do finału.

 Dodatkowo do finału może awansować również kilku zawodników z 
najlepszym czasem, którzy nie zapewnili sobie awansu poprzez zajęte miejsce 
w danej serii. Informacja w oddzielnym komunikacie.

 Przydział zawodników do poszczególnych półfinałów zależny od 
zajętych miejsc w eliminacjach

 Lista z numerami startowymi zawodników startujących w 
kolejnych półfinałach będzie wywieszona na tablicy w okolicy 
startu.

 W finale startuje 8 lub 10 zawodników



Przykładowo. 

Przy starcie 40 biegaczy odbędą się 4 serie eliminacyjne po 10 zawodników. 
Czterech najlepszych z każdej serii automatycznie zakwalifikuje się do półfinału. 
Dodatkowo z pozostałych zawodników czterech z najlepszymi czasami również 
awansuje do półfinałów.

W półfinałach zostaną rozegrane dwa biegi. W każdym wystartuje 10 
zawodników. Trzech pierwszych zakwalifikuje się do finału. 
Dodatkowo z pozostałych zawodników dwóch z najlepszymi czasami 
również awansuje do finału.

W finale wystartuje ośmiu najlepszych zawodników, którzy będą 
walczyć o zwycięstwo w całych zawodach.



Harmonogram

12:00 - 15:30 Czas pracy Biura Zawodów

16:00 Początek biegów eliminacyjnych

17:00 Początek biegów półfinałowych

18:00 Bieg finałowy kobiet

18:10 Bieg finałowy mężczyzn

18:20 Dekoracja zwycięzców

Powyższy harmonogram jest orientacyjny. Poszczególne biegi mogą ulec               
przesunięciu. 

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w oddzielnym komunikacie.



Limity

 90 kobiet

 90 mężczyzn

 Minimalna liczba zawodników – 12

 W przypadku gdy zawodników będzie poniżej dwudziestu 
rozegrane zostaną jedynie biegi półfinałowe oraz finał, 
bez serii eliminacyjnych.



Nagrody

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 I miejsce – 150 zł

 II miejsce – 100 zł

 III miejsce – 50 zł



Więcej informacji:

www.mkteamevents.pl/swietliki

Kontakt:

kontakt@mkteamevents.pl


