REGULAMIN
biegów dzieci Szkół Podstawowych Oleśnicy
w ramach XXXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego
o Memoriał Bogusława Psujka
I.
Organizator:
Wojskowy
Klub
Sportowy
„Oleśniczanka”
ul.
Kopernika
tel. Matosz Włodzimierz - 694 877 921, Szałek Andrzej - 504 227 201.

13,

56-408

Oleśnica,

II.
Cel:
 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dzieci i młodzieży;
 Jest to współzawodnictwo sportowe o zwycięstwo ale również wspólna zabawa i integracja dzieci
i młodzieży szkolnej – bawmy się na sportowo i pamiętajmy o Naszym Mistrzu – Bogusławie
Psujku.
III.
Termin i miejsce
Zawody odbędą się w sobotę 14 września 2019 roku na Stadionie Miejskim w Oleśnicy przy ul.
Brzozowej.
IV.
Uczestnictwo
W zawodach prawo startu posiadają uczniowie - reprezentacje Szkół Podstawowych Miasta i Gminy
Oleśnica, które zgłoszą w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godz. 9.00 listę startujących zawodników
– uczniów danej szkoły w 8 biegach – tj. po 3 dziewczynki i po 3 chłopców.
V.

Program zawodów

9.30 – 9.45

10.00

10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10

weryfikacja zgłoszeń uczniów Szkół Podstawowych w Biurze Zawodów
na Stadionie Miejskim – nauczyciel danej Szkoły odbiera listy i karty zawodników za
podpisem o zdolności do startu.
uroczystość otwarcia XXXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał
Bogusława Psujka i biegów towarzyszących.

Biegi Szkół Podstawowych
bieg nr 1 na 1000 m – dziewczęta klas VII i VIII - START z linii 200 m.
bieg nr 2 na 1000 m – chłopcy klas VII i VIII
bieg nr 3 na 600 m – dziewczęta klas V i VI
bieg nr 4 na 600 m – chłopcy klas V i VI
bieg nr 5 na 600 m – dziewczęta klas III i IV
bieg nr 6 na 600 m – chłopcy klas III i IV
bieg nr 7 na 300 m – dziewczęta klas I i II - START z linii 300 m.
bieg nr 8 na 300 m – chłopcy klas I i II

Uwaga!!!: podane minuty startu dzieci są przybliżone; praktycznie kolejne biegi będą ruszały po
zejściu z Mety ostatnich zawodników biegu poprzedniego; uczniowie wraz z opiekunami powinni
oczekiwać na swój start za małą bramką na wysokości Startu (300 m. - przed bramką na 300 m), 600 m i
1000 m. - w okolicy startu na 200 m). Sędzia Startu będzie wywoływał dzieci do poszczególnych
biegów.
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Ceremonia wręczenia nagród indywidualnych z każdego biegu – zaraz po zakończeniu
danego biegu.
Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne reprezentacji szkół do biegów dzieci prosimy przesyłać drogą mailową na
adres: boguslawtomaszewski@wp.pl wyłącznie w programie Excel (97/2007) do dnia 12.09.2019
godz. 9.00
Zgłoszenia powinny być według wzoru:
VI.

Szkoła
SP 6 Oleśnica

Klasa
V

Nazwisko i
Imię
Xxx Xxxxx

Rocznik
2000

Nr biegu
3

Uwaga!!! Prosimy o wpisywanie nazwy szkoły i klasy w ten sam sposób dla wszystkich zawodników.
Dla szkół podstawowych – np. SP 6 Oleśnica; klasa – V; Tomaszewski Bogusław; 2010; 6.

VII. Nagrody
Szkoły Podstawowe:
Uczniowie, którzy w poszczególnych biegach zajmą miejsca 1 - 3 - otrzymają nagrody rzeczowe,
dyplomy i medale, natomiast uczniowie, którzy zajmą miejsca 4 – 6 - otrzymają dyplomy i medale.

Uwagi !!
 Organizatorzy przewidują, że uczestnicy zawodów otrzymają na mecie upominek.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów bez nadzoru.
 Prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie porządku przez ich
podopiecznych na Stadionie i w jego rejonie ze względu na biegi.
 W trakcie trwania zawodów zakaz wstępu na trasy biegowe.
 Prosimy o zachowanie porządku na mecie przez kończących bieg zawodników.
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