
    XI  BIEGI  ULICZNE 

           REGULAMIN  BIEGÓW 

1.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGÓW: 

     * upowszechnienie biegania-najprostszej i najefektywniejszej        

       formy podnoszenia sprawności fizycznej, 

     * pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, 

     * aktywne spędzanie czasu wolnego, 

     * integracja środowiska lokalnego. 

2.PROGRAM BIEGÓW: 

     * biegi krótkodystansowe 300 m dla dzieci rocznik 2008-2010 (oddzielnie dla  

dziewcząt i chłopców) 

     * bieg dziewcząt rocznik 2005-2007, na dystansie 700 m 

     * bieg chłopców rocznik 2005-2007, na dystansie 700 m 

     * bieg dziewcząt rocznik 2002-2004, na dystansie 1000 m 

     * bieg chłopców rocznik 2002-2004, na dystansie 1500 m 

     * bieg dorosłych – ukończone 18 lat, na dystansie  5 km 

3.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

       W młodzieżowych biegach mają prawo startu uczniowie  urodzeni w latach 2002-

2010. 

Pod warunkiem: 

*sporządzenia listy uczestników przez szkoły, 

*pisemnej zgody rodziców, 



*dostarczenie listy uczestników do 08.06.2018 r.  do Marii Ignaczak-nauczyciel wf w 

Szkole Podstawowej z Oddz. Dwujęzycznymi w Strzelnie. 

 I Biegi Uliczne Dla Dorosłych.   Uczestnikiem może być osoba 

pełnoletnia z wypełnionym oświadczeniem, które znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego. Klasyfikacja końcowa w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. 

Liczba startujących ograniczona.  

Zgłoszenia osób dorosłych należy przesłać do 04.06.2018 r. na adres: 

ignaczak0@onet.pl z dopiskiem BIEG 2018. 

Młodzieżowe Biegi-odbywać się będą ulicami miasta Strzelna- 

17.06.2018 r. 

Rozpoczęcie biegów o godz. 14.00 (uroczyste otwarcie, start o 

godz.14.15) 

Planowane zakończenie biegów 17.00-17.30 

4.NAGRODY: 

      * Nagrody otrzymują zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 w każdej 

kategorii wiekowej. Dodatkowo za I miejsce puchary! Organizatorzy ponadto 

przewidują dla wszystkich uczestników biegów pamiątkowe medale, dyplomy i 

paczuszki pocieszenia.                 

        * Każdy  dopuszczony do biegów otrzymuje karteczkę identyfikacyjną z danymi 

swoimi oraz szkoły. 

        * Każdorazowo po skończonym biegu, każdy uczestnik zdaje karteczkę przy 

wyznaczonym stoisku, gdzie następnie otrzymuje paczuszkę pocieszenia. 

        * Wręczenie pucharów, nagród i dyplomów odbędzie się zaraz po zakończeniu 

wszystkich biegów na terenie Rynku w kolejności przebiegu. 

       * Wśród wszystkich uczestników biegów zostanie rozlosowanych dodatkowo 5 

nagród rzeczowych.! Nie zgłoszenie się wylosowanej osoby po odbiór nagrody, 

powoduje jej przepadek i ponowne wykonanie losowania!!! 

 

 


