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Regulamin 

42 biegów ulicznych 

z okazji 3 Maja 

 

I. Cel imprezy: 

 uczczenie 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja, 

 upowszechnienie masowego biegania dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja Ziemi Rakoniewickiej. 

II. Organizatorzy: 

 Urząd Miasta i Gminy Rakoniewice, 

 Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. 

 Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSPRP oddział w Rakoniewicach, 

 Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach. 

III. Termin i miejsce: 

 biegi odbędą się 3 maja 2017r. o godz. 11:30 ulicami miasta, 

 zgłoszenie i weryfikacja szkół od godz. 10:00 do 11:15 na Placu Powstańców Wlkp. 

(rynek), 

 parking dla autokarów przy pawilonie handlowym (za domem kultury) i przy Hali 

Widowiskowo – Sportowej, ul. Nowotomyska 3. 

 

IV. Otwarcie zawodów – godz. 11:30 

 

 

V. Program zawodów: 

 

1. Bieg sztafetowy Ochotniczych Straży Pożarnych 

 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Rakoniewice na dystansie 5 x 400m  

(startuje 5 strażaków) – godz. 11:55 

 



2 
 

2. Bieg uliczny (szkoły podstawowe)  

UWAGA: podane godziny są orientacyjne +/- 15min., należy na bieżąco śledzić przebieg  biegów 

 12:10 – 400 m dziewcząt rocznik 2009/10 

 12:20 – 400 m chłopców rocznik 2009/10 

 12:30 – 400 m dziewcząt rocznik 2008 

 12:40 – 400 m chłopców rocznik 2008 

 12:50 – 400 m dziewcząt rocznik 2007 

 13:00 – 400 m chłopców rocznik 2007 

 13:10 – 600 m dziewcząt rocznik 2006 

 13:20 – 600 m chłopców rocznik 2006 

 13:30 – 600 m dziewcząt rocznik 2005 

 13:40 – 600 m chłopców rocznik 2005 

 13:50 – 800 m dziewcząt rocznik 2004 

 14:00 – 1000 m chłopców rocznik 2004 

 

3. Bieg uliczny (szkoły gimnazjalne): 

UWAGA: podane godziny są orientacyjne +/- 15min., należy na bieżąco śledzić przebieg  biegów 

 14:10 – 2000 m dziewcząt roczniki 2001-2003 

 14:25 – 2000 m chłopców roczniki 2001 – 2003 

 

VI. Nagrody indywidualne: 

I – III m. medale i nagrody rzeczowe,  - ok. godz. 14:45                                

VII. Nagrody zespołowe szkół podstawowych i gimnazjalnych – ok. godz. 15:00 

      I – III m. puchary 

 

VIII. Losowanie nagród rzeczowych  – ok. godz. 15:05 

 

IX. Zakończenie biegów – ok. godz. 15:20 

X. Uczestnictwo: 

 szkoła wystawia dowolną ilość zawodników do jednej kategorii wiekowej, 

 zawodnicy winni posiadać aktualne legitymacje szkolne.  
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XI. Punktacja: 

Punktowanych będzie 15 miejsc wg klucza: Im.–15pkt., IIm.–14 pkt. , IIIm.–13pkt. itd.  

 

XII. Uwagi końcowe: 

 za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip, 

 koszty dojazdu pokrywają szkoły z własnych środków, 

 koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, 

 szkoły przygotowują kartki startowe TYLKO wg załączonego wzoru, 

 kartki startowe prosimy wypełniać DRUKOWANYMI literami, 

 zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez e-mail: halasportowa@zukrakoniewice.pl  

do dnia 20 kwietnia 2017r,  

 Informacje dodatkowe: Jarosław Inda -  61/ 444 15 96 /Hala Widowiskowo-Sportowa/  

w godz.  8.00-14.00   

 każdy zawodnik, który ukończy bieg bierze udział w losowaniu nagród rzeczowych, 

 listy startowe szkół podstawowych i gimnazjalnych należy przedłożyć  

w sekretariacie zawodów, 

 podane godziny biegów są orientacyjne, należy na bieżąco śledzić przebieg organizacji zawodów. 

       

 

Organizatorzy 
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KARTKI STARTOWE 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

IMIĘ: ………………………………………………………. 

ROCZNIK: ……………………………………………….. 

PIECZĄTKA SZKOŁY:                      

                    ……………………………………………….. 

 


