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REGULAMIN  

Biegu z okazji Święta Niepodległości 
 
 

I. Cel imprezy: 
1. Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieŜy 

Gdańska. 
 
II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
 
III. Współorganizatorzy: 
Urząd Miejski w Gdańsku 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 
IV. Patronat: 
Honorowy patronat nad biegiem objął Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz. 
 
V. Patronat Medialny: 

   
 

 
 
VI Termin i miejsce: 
Bieg odbędzie się 7 listopada 2008 roku na terenie obiektu sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4 w Gdańsku 
Chełmie. 
Początek imprezy o godz. 11

00
. 

 
VII. Program: 
Bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 
 

Lp. Kategoria Rocznik Dystans 
[m] 

Godzina 
startu 

1 Dziewczęta  1999 i młodsze ok.   800 ok. 11.00 
2 Chłopcy 1999 i młodsi ok.   800 ok. 11.15 
3 Dziewczęta  1996 – 1998 ok. 1000 ok. 11.30 
4 Chłopcy 1996 – 1998 ok. 1000 ok. 11.45 
5 Dziewczęta  1993 – 1995 ok. 1200 ok. 12.00 
6 Chłopcy 1993 – 1995 ok. 1200 ok. 12.15 

 
VIII. Zasady uczestnictwa: 

• sędziowanie wg przepisów PZLA. 

• w zawodach mogą wziąć udział uczniowie Gdańskich Szkół (Podstawowych i Gimnazjalnych) nie mający 
przeciwwskazań lekarskich, potwierdzone przez jedną z następujących osób: dyrektora szkoły, nauczyciela szkoły, 
rodzica, opiekuna prawnego, lekarza szkolnego lub pielęgniarkę. 

• zawodnicy szkół podstawowych, gimnazjalnych zgłaszają się z aktualną legitymacją szkolną lub innym 
dokumentem potwierdzającym toŜsamość, który powinni okazać na Ŝądanie sędziów i organizatora. 

• Zgłoszenia uczniów potwierdzone przez w/w osoby jest warunkiem uczestnictwa i naleŜy składać w dniu zawodów 
od godz.9:00 do 10:30 moŜna teŜ przesłać mailem (sport@mosir.gda.pl) do dnia 5 listopada br.  
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• W dniu zawodów zobowiązuje się nauczycieli i trenerów do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach i odebrania 
kart startowych. Karty startowe naleŜy rozdać uczniom biorącym udział w biegu i je odpowiednio wypełnić 
drukowanymi literami. 

• uczeń moŜe uczestniczyć tylko w jednym biegu. 

 
IX. Nagrody: 
Uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i nagrody.  

 
Nagroda specjalna dla trzech najliczniej reprezentowanych szkół  w postaci sprzętu  

komputerowego ! 

O przyznaniu nagrody specjalnej decydować będzie stosunek ogólnej ilości uczniów danej szkoły* do ilości 
sklasyfikowanych uczniów danej szkoły*, którzy ukończyli bieg określona współczynnikiem Kpc. 

 
 
   ilość uczniów danej szkoły*, którzy ukończyli bieg i zostali sklasyfikowani 

Gdzie:  Kpc  =                

      ogólna liczba uczniów danej szkoły* 

   
Wartość współczynnika Kpc równa lub najbliŜsza jedności decyduje o przyznaniu nagrody specjalnej. 
 
* w przypadku zespołów szkół łączących w sobie szkoły podstawowe i gimnazja w klasyfikacji traktowane będą 
odrębnie jako szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne. 

 
Nagroda dodatkowa dla szkoły najliczniej reprezentowanej w zawodach w postaci sprzętu  

komputerowego! 

 
Dla uczestników organizatorzy przewidują równieŜ gorący poczęstunek. 
 
X. Zasady finansowania: 
1. Całość kosztów biegu pokrywają organizatorzy 
2. Uczestnicy przyjeŜdŜają na koszt własny lub instytucji delegujących 
 
XI. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu  
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione 
3. Zobowiązuje się nauczycieli, trenerów bądź opiekunów do utrzymania porządku w swoich grupach. 
 


