
REGULAMIN 

„XXVII  BIEG LEGIONISTY”  -  MARCINKOWICE  2019 r. 

25 październik 2019r. 

godz. 10.00 – rozpoczęcie i zakończenie Stadion LKS ZAMCZYSKO 

ok. godz. 10.20 – pierwszy start – stadion LKS Zamczysko w Marcinkowicach 

1. CEL: 
- popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży 
- propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie  ducha sportu, tolerancji, przyjaźni i integrowania się z osobami 

niepełnosprawnymi 
- eksponowanie zasad „fair play” w sporcie. 

 

2. ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu,   Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec 

      PARTNERZY: 

     Urząd Gminy Chełmiec 

     Szkoły z terenu Gminy Chełmiec 

     LKS Zamczysko – Marcinkowice 

   

3. TERMIN I MIEJSCE: rozpoczęcie i zakończenie – 25 października 2019r. /czwartek/ godz.10.00 

LKS ZAMCZYSKO Biegi odbędą się na boisku sportowym LKS Zamczysko – Marcinkowice 
 

4.  PROGRAM ZAWODÓW: 

 dziewczęta chłopcy 

Klasa do  IV( rocznik 2010, 2009 ) 600 m 800 m 
Klasa V-VI ( rocznik 2008, 2007 ) 800 m 1000 m 
klasa VII – VII ( rocznik 2006, 2005)  1000 m 1500 m 
Licea 1000 m 1500 m 
Seniorzy 600 m 800 m 

    

 5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- w biegach mogą startować wszyscy chętni zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe itp. 

- weryfikacja w dniu zawodów od 9.00 – 9.50  

Osoby niepełnoletnie biorą udział w biegach za pisemna zgodą rodziców. Zgoda w formie pisemnej musi być 

dostarczona opiekunom. 

    

 6.  ZGŁOSZENIA: 

      Zbiorowe w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019r. do: 

      Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu tel 18 443 33 73 email gok@chelmiec.pl 

lub do Koordynatora ds. sportu w Urzędzie Gminy Chełmiec – Dariusz Ruchała tel. 668 07 73 87 

Zgłoszenia indywidualne /seniorzy, licea oraz uczestnicy spoza Gminy Chełmiec/ w dniu zawodów  

u organizatora na boisku sportowym LKS Zamczysko 

   

 7. ZASADY FINANSOWANIA:  Koszty organizacyjne ponosi organizator. 

   8. NAGRODY: 

W poszczególnych kategoriach puchar i dyplom za zajęcie I-III miejsca oraz dyplom za zajęcie IV-VIII miejsca 

DODATKOWO SZKOŁY / ZESPOŁY WALCZYĆ  

BĘDĄ O PRZECHODNI PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁMIEC  
RYWALIZACJĘ TĘ WYGRA SZKOŁA/ZESPÓŁ, KTÓRA ZGROMADZI NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PKT PODCZAS ZAWODÓW 

(wg tabeli:1 MIEJSCE 30 pkt., 2 MIEJSCE 29 pkt., itp. 3 MIEJSCE 1 pkt.) 
   Za „zespół” rozumie się drużynę z jednej szkoły. Sumowane będą punkty w każdej kategorii zdobyte przez  dziewczęta i 

chłopców. O puchar Przechodni rywalizować będą szkoły podstawowe. 
Puchar przechodni będzie przechodził na własność szkoły/ zespołu, który zdobędzie puchar trzy lata z rzędu. Po każdej imprezie na 

pucharze uwieczniona zostanie nazwa szkoły/ zespołu w posiadaniu, której był puchar. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- zawody odbędą się bez względu na pogodę, organizator nie ubezpiecza zawodników, 
- zawodnicy biegają z kartami startowymi (własnymi lub organizatora), 
- nad prawidłowym przebiegiem sportowym zawodów czuwa Sędzia Główny. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
Uczestników podczas biegu obowiązuje strój sportowy. 

ZAWODNICY BEZ STROJU SPORTOWEGO NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO STARTU. 

mailto:gok@chelmiec.pl

