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Regulamin 

XXIX  Biegu Ulicznego im. Janusza Kusocińskiego 
29.05.2018 

I. Cel imprezy             
1. Rozpowszechnianie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Sulechowa i okolic. 
2. Popularyzacja masowych biegów jako jedna z form aktywnego wypoczynku. 
3. Popularyzacja lekkiej atletyki. 

 
II. Organizatorzy 

1. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Sulechów przy  Szkole Podstawowej Nr3                      
w Sulechowie  

2. Ośrodek Sportu Rekreacji w Sulechowie 
 

III. Termin i miejsca imprezy 
- zawody zostaną przeprowadzone dnia 29 maja. o godz.10:30 

- start i meta na terenach przyszkolnych  

Tras 

Biegi odbędą się ulicami miasta Sulechowa. 

IV. Program zawodów 

1. Godz. 9.30 -11.50 wydawanie numerów startowych. 

2. godz. 10.30.-300m dziewczęta do lat 9- rocznik 2009-2010, ( kl. I, II) 

3. godz. 10:40 – 300m - chłopcy do lat 9- rocznik 2009-2010,( kl. I, II) 

4. godz. 10:50 - 550m – dziewczęta do lat 11- rocznik 2007-2008( III, IV) 

5. godz. 11.00- 550m- chłopcy do lat 11- rocznik 2007-2008( III, IV) 

6. godz. 11.15- 750-dziewczęta do lat 13- rocznik- 2005-2006( V,VI) 

7. godz. 11:30- 1150- chłopcy do lat 13- rocznik- 2005-2006( V,VI) 

8. godz. 11.50-1680- dziewczęta rocznik 2004, 2003, 2002,( VII, II, III ) 

9. godz. 12: 20- 1850m chłopcy rocznik 2004, 2003, 2002, (VII, II, III) 

10. godz. 13:00- 2490m dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne (2001, 2000, 1999), 

bieg otwarty kobiet 

11. godz. 13:30- 2950-  chłopcy szkoły ponadgimnazjalne (2001, 2000, 1999) , 

bieg otwarty mężczyzn. 
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V. Zasady uczestnictwa 

1. W biegach młodzieżowych startuje młodzież szkolna urodzona w 1999, roku 

i młodsza posiadająca ważne badania lekarskie lub posiadająca odpowiedni 

stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem rodziców ( pisemna zgoda rodzica, 

opiekuna prawnego).  
2. W biegu otwartym prawo startu mają mieszkańcy powiatu zielonogórskiego  

posiadający ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do biegu, lub 
wypełnioną  i złożoną deklarację dobrowolności uczestnictwa oraz braku 
przeciwwskazań do tego typu aktywności, po wpłaceniu do 18 maja 10 zł wpisowego. 
Wpłata w dniu zawodów 30zł.  W biegu otwartym nie startuje młodzież szkolna, 
która ma swoje biegi w określonych regulaminem kategoriach.  

3. Każdy uczestnik biegu posiada numer startowy. Brak numeru powoduje 
dyskwalifikację. Przyjęcie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

4. Przed biegaczami w biegach 1-6 jedzie rowerzysta w kamizelce odblaskowej. W 
biegach 7-9 radiowóz policyjny. Biegi zamyka bus szkolny z pielęgniarką- z napisem 
,,koniec wyścigu”. 

5. Na mecie  będzie znajdować się punkt medyczny. 
6. Odcinki biegu prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez 

funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym 
ograniczeniu ruchu. Wszyscy uczestnicy zostaną zobowiązani do zachowania 
szczególnej ostrożności, a także stosowania się do wydawanych poleceń. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 
8. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych uczestników. 
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biegu. 

 

VI. Zgłoszenia  
Zgłoszenia młodzieży szkolnej do 15.05.2018 r.  i dorosłych do biegu otwartego do                  

18 maja 2018 r. Wpłata na bieg KOBIET I MĘŻCZYZN 10zł. na konto 16 1090 1580 0000 

0000 5800 8480 z dopiskiem:  Wpisowe na XXIX Bieg Uliczny- imię i nazwisko. 

 
VII. Nagrody 

 medale dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej 

 dyplomy za zajęcie 1-3miejsca 

 nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników 

 dla pierwszych 3  zawodników okolicznościowe koszulki. 

 medale za udział  dla  wszystkich uczestników. 
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VIII. Postanowienia końcowe. 
1. Opiekę lekarską zapewnia organizator i zastrzega sobie prawo do zezwolenia 

personelowi medycznemu i paramedycznemu do udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. 

2. Organizator zapewnia szatnie, które znajdują się w szkole. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione jak i zagubione na 

terenie obiektu jak i podczas biegu. 
4. Organizator nie ubezpiecza od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących. 
5. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. 
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie publikowanie zdjęć, wizerunku na 

potrzeby zaistniałego wydarzenia.  
7. Dekoracje odbywać się będą po każdym biegu. 
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
9. Zgłoszenia kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego                

w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Piaskowa 52. – mail sekretariat@zs3-sulechow.pl 
 

 


