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XXIV MEMORIAŁ JERZEGO CHROMIKA 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już po raz dwudziesty czwarty organizuje bieg uliczny, 
poświęcony pamięci wielkiego mysłowiczanina: lekkoatlety, sportowca - olimpijczyka, rekordzisty 
świata i starego kontynentu, mistrza Europy, jedenastokrotnego mistrza i 23-krotnego rekordzisty 
Polski w biegach średnio- i długodystansowych – Jerzego Chromika. Patronat honorowy nad 
tegorocznym biegiem memoriałowym ponownie objął Prezydent Miasta Mysłowice - Edward 
Lasok oraz – po raz pierwszy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – 
Wiceminister Jan Widera. 
 
Tak jak w poprzednich latach, także obecnie będzie to bieg uliczny, a przeprowadzony zostanie 
w Mysłowicach w trzecią sobotę października, tj. 15 października 2016 r. Wszyscy uczestnicy biegu 
głównego będą mieli do pokonania dystans 10 kilometrów, a trasa - jak w roku ubiegłym - przebiegać 
będzie tymi samymi ulicami. Start nastąpi o godz. 11:00 z parkingu przy Hali Sportowo Widowiskowej 
MOSiR - ulica Ks. Norberta Bończyka 32 z, po czym ulicami: Rudnickiego, Załuskiego, Janowską, 
Partyzantów i Stadionową, na alejkach w Parku Słupna - po pokonaniu pięciokilometrowej pętli – 
biegacze zawrócą i tymi samymi ulicami w odwrotnej kolejności, podążać będą do mety. 

W tym roku w ramach Memoriału, także po raz drugi odbędą się biegi dzieci i młodzieży. Będą oni 
rywalizować tuż po starcie biegu głównego dorosłych, wokół Hali Widowiskowo Sportowej, w trzech 
kategoriach wiekowych; dwie – to uczniowie szkół podstawowych: 

 I kat. - roczniki 2006 – 2007 - dystans 400 metrów, 
 II kat. - urodzeni w latach 2004-2005 – dystans 400 metrów, 
 III kat.– gimnazjaliści (roczniki 2001 – 2003) – dystans 800 metrów.   

 
Start dzieci kategorii I i II – o godz. 11:10, a kategorii III – o godz. 11:20 (oddzielne klasyfikacje 
prowadzone będą dla dziewcząt, jak i chłopców). 

Wszystkie zasadnicze, jak i szczegółowe informacje, dotyczące warunków uczestnictwa, terminów i 
sposobu zgłoszeń, wyróżnień itp., zawiera Regulamin XXIV Memoriału Jerzego 
Chromika zamieszczony na stronie internetowej MOSiR w zakładce: Dokumenty.  

Zgłoszenia do udziału wszystkich uczestników (do biegu głównego, jak i biegów młodzieżowych) 
obywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i trwają do 10 października włącznie (zapisy mogą 
zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po przyjęciu 350 zgłoszeń) oraz w dniu 15 
października w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 10:45. 

Zapraszamy do udziału w tej corocznej imprezie biegowej w Mysłowicach. 
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