
Regulamin  Ulicznego Biegu o Puchar Burmistrza
Łętownia-Gościniec 01.07.2018 r.

              I Cel imprezy
1. Promocja biegów jako aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
3. Popularyzacja oraz upowszechnianie uczestnictwa i współzawodnictwa mieszkańców z terenu gminy

Nowa Sarzyna i okolicznych miejscowości w zawodach sportowo – rekreacyjnych,
4. Umożliwienie uczestnictwa osobom nie związanym na co dzień z działalnością sportowo – rekreacyjną,

II Organizator
 Sołtys i Rada Sołecka w miejscowości Łętownia - Gościniec 
 Regina Kusiak
 Natalia Słomiany 

III Współorganizator
        • LGD

 Biuro Posła na Sejm RP Jerzego Paula w Nowej Sarzynie
 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „BENEFACTUM” w Łętowni,
 Ośrodek Kultury w Nowej Sarzyni

.
IV Termin i miejsce:

 01.07.2018r. (niedziela), o godz. 14.00.  Start i meta, Gościniec-Babiarze ,Świetlica Środowiskowa

V Dystans
 Bieg szkół podstawowych od klas V ,VI ,VII : 700 m dz/chł.
 Bieg dla starszych od kl. II gimnazjum , wzwyż : 2000 m dz/chł.
 Nawierzchnia asfaltowa 
 Warunkiem ukończenia biegu jest przekroczenie linii meta

VI Uczestnictwo
 W biegu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży nie 

ukończona 18 rok życia za pisemną zgodą rodziców. 

 Chętni mogą zgłaszać się u Pani Natalii Słomiany pod nr.tel 537230588 lub drogą mailową 
natii2@onet.eu , również w Świetlicy Środowiskowej w Gościńcu u Pani Reginy Kusiak , tam również 
znajdziecie pozwolenie bez których osoby nie ukończone 18-tego rok życia nie będą dopuszczone do 
biegu. 

 mile widziany strój sportowy 

VII Zgłoszenia i informacje
 Zgłoszenia do biegu przyjmowane są również w dniu imprezy 01.07.2018 r. do godz 14:00

1. Tel.794942472 – Regina Kusiak

2. Tel. 537230588 , e-mail natii2@onet.eu  Natalia Słomiany 

VIII Klasyfikacja
1. W klasyfikacji szkół podstawowych, miejsca 1-3 medal, puchar i dyplom (osobno dziewczęta i 

chłopcy).

2. W klasyfikacji szkół gimnazjalnych i starszych, miejsca 1-3 medal, puchar i dyplom (osobno 
dziewczęta i chłopcy).

3. Wszyscy zawodnicy otrzymają poczęstunek ( kiełbaska, woda)

IX Program
 14.00 - Potwierdzenie udziału w biegu 
 14.30 – Uliczny bieg dla DZIECI 700m-kl od V do VII
 15.oo – Uliczny bieg MŁODZIEŻY i STARSZYCH 2000m – od kl. II gim. wzwyż 
 15.45 – Konkurencje dla dzieci oraz rozpoczęcie Turnieju Siatkowego

X Postanowienia
1. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem biegów ulicznych.
2. Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych, ale nie ubezpiecza zawodników.
3. Uczniowie startują za zgodą pisemną rodziców.
4. Dojazd do miejsca zawodów we własnym zakresie.
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