
 VII BIEG PIASTOWSKI - BIEGI MŁODZIEŻOWE

STADION MIEJSKI IM. INOWROCŁAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW

PRZY UL. WIERZBIŃSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU

10 MAJA 2014 ROKU 

I. CELE:

1. Propagowanie sportu i aktywności fizycznej. 

2. Integracja środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.

3. Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla turystyki przyjazdowej i mieszkańców Regionu Inowrocławskiego.

4. Promocja Inowrocławia i Kruszwicy.

II. ORGANIZATOR:

Miasto Inowrocław, Miasto i Gmina Kruszwica. 

III. BIURO ZAWODÓW:

1. W imieniu organizatorów bieg realizuje i obowiązki biura pełni:

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  Inowrocław  al.  Niepodległości  4,  Tel.  52  35  55  350,  52  35  55  355, 
Fax.  52  35 55 366, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, bieg@biegpiastowski.pl  

Internet: www.biegpiastowski.pl

2.   W  dniu  zawodów  biuro  będzie  czynne  od  godz.  6.30  do  zakończenia  biegów  młodzieżowych 
na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu,  
tel. 52 35 39 170, gdzie nastąpi odprawa i weryfikacja uczestników. 

IV. TERMIN I  MIEJSCE:

10 MAJA  2014 r.  Godzina  8.30 – 10.00 START i META –  Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków 
przy ul.  Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu.  Ceremonia  zakończenia – wręczanie  trofeów oraz nagród  rzeczowych 
po zakończeniu biegów poszczególnych kategorii, poczynając od klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych, a kończąc 
na klasyfikacji szkół podstawowych.

V.     TRASA:   

Stadion  Miejski  im.  Inowrocławskich  Olimpijczyków  przy  ul.  Wierzbińskiego  2  w  Inowrocławiu  –  nawierzchnia  
poliuretanowa 100%.  

                                                 
VI. UCZESTNICTWO:

1.  Udział  w  biegu  mogą  wziąć  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  
(możliwość udziału zawodników zrzeszonych w klubach sportowych).

2.  Uczniowie  muszą  mieć  przy sobie  ważną legitymację  szkolną  oraz  kartkę  z  imieniem i  nazwiskiem,  
rocznikiem oraz nazwą reprezentowanej szkoły.

3. Liczba uczestników  zgłoszona do biegów z poszczególnej szkoły jest nieograniczona.

4. Uczniowie biorący udział w biegach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialny 
jest opiekun grupy.

VII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w  biegach młodzieżowych  należy przesyłać do dnia 4 maja 2014 r.  na adres organizatora: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4, 88–100 Inowrocław
Tel.  52  35 55 350 ,  Fax.  52  35 55 366, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl

mailto:osir@inowroclaw.info.pl
http://www.biegpiastowski.pl/
mailto:bieg@biegpiastowski.pl
mailto:osir@inowroclaw.info.pl


VIII. KLASYFIKACJA: 

1. Biegi odbędą się w następujących kategoriach i dystansach.

            Szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta 1000 m godz. 08.30 chłopcy 1500 m godz. 08.45 

            Szkoły gimnazjalne -                dziewczęta 1000 m godz. 09.00 chłopcy 1500 m godz. 09.15 

       Szkoły podstawowe -  dziewczęta 800 m  godz. 09.30 chłopcy 1200 m godz. 09.45

2. Do klasyfikacji drużynowej o miano najlepszej szkoły w swojej kategorii uwzględniane będą wszystkie  
wyniki  dziewcząt  i  chłopców od  miejsca  1  do  ostatniego.  W przypadku  zajęcia  I  miejsca  uczestnik 
otrzymuje tyle punktów, ilu uczestników startowało w jego biegu, a następnie każdy kolejny otrzymuje 
o 1 punkt mniej. 

3. Szkoła,  która  zdobędzie  największą  liczbę  punktów zajmuje  I  miejsce  w  swojej  kategorii,  pozostałe 
odpowiednio II, III miejsce. 

4. Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności decyduje wyższe miejsce  
uzyskane przez najlepszych zawodników. 

5. Dla zawodników, którzy zajmą miejsca od I do III  w swojej kategorii  przewidziano nagrody:  medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe, od IV do VIII dyplomy i nagrody rzeczowe. Szkoły, które zajmą miejsca  
od I do III w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

6. Każdy uczestnik biegów otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa i upominek.

IX. UWAGI ORGANIZATORÓW:

1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

2. Każdy uczestnik otrzyma napoje i posiłek regeneracyjny. 

3. Organizator  wykorzysta  dokumentację  zawodów  w  materiałach  reklamowych  biegu  (komunikat 
końcowy, plakat, informacje prasowe).

4.   Informacje  o  imprezie  umieszczone  będą  na  stronie  internetowej  biegu  www.biegpiastowski.pl, 
w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

5.    Nad prawidłowym  przebiegiem biegów czuwać  będą  sędziowie  Polskiego  Związku Lekkiej  Atletyki 
i organizatorzy biegu.

6. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

7. Bezpieczeństwo zawodników i porządek publiczny w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby 
medyczne, Policja i Straż Miejska. 

8. Zobowiązuje  się  wszystkich  uczestników  biegu  do  bezwzględnego  przestrzegania  postanowień  
regulaminu, uwag organizatora i decyzji sędziów.

9. Organizator  nie  odpowiada  za  rzeczy  i  mienie  pozostawione  na  terenie  obiektu,  sugeruje  się, 
aby wychowawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za pilnowanie rzeczy i mienia zawodników.

10. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia od NW uczestnikom zawodów, za ubezpieczenie 
odpowiadają macierzyste szkoły.

11. Dopuszczone  do  biegów  będą  wyłącznie  osoby  posiadające  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  
przeciwwskazań  do  udziału  w  biegach  na  wskazanych  dystansach  lub  które  złożą  własnoręcznie  
podpisane  oświadczenie,  a  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  przez  przedstawiciela  ustawowego, 
o zdolności do udziału w zawodach.

12. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zawodów.

STAN: 29.04.2014 r.

http://www.biegpiasowski.pl/


JG


