REGULAMIN
IX OTWARTYCH MODZIEŻOWYCH
MISTRZOSTW GMINY KACZORY
W BIEGACH ULICZNYCH
ORAZ
V BIEGU PRZEDSZKOLAKA
1.

Cel imprezy:



Popularyzacja biegów jako najprostsza forma ruchu na świeżym powietrzu.



Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja

mieszkańców gminy

Kaczory.

2.

Promocja gminy Kaczory.
Organizatorzy:

 Gmina Kaczory
 Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
3.

Termin i miejsce:

Młodzieżowe Otwarte Mistrzostwa Gminy Kaczory odbędą się 27 kwietnia 2019 roku
/sobota/ w godzinach od 10.00 do 10.45 na następujących dystansach: 300 m – dla
uczniów klas I – II szkół podstawowych, 400 m – dla uczniów klas III - IV szkół
podstawowych, 600 m – dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, 1000 m - dla
uczniów

klasy

VII,

VIII

szkoły

podstawowej,

młodzieży

gimnazjalnej

i

ponadgimnazjalnej.
O godz. 10.00 rozpocznie się bieg dla uczniów klas I – II szkół podstawowych. Start
biegu znajdować się będzie przy posesji nr 31 w Równopolu, meta - przy Wiejskim
Domu Kultury w Równopolu. Trasa biegu będzie przebiegała drogą powiatową nr 1179
P, biegnącą przez miejscowość Równopole. O godz. 10.10 rozpocznie się bieg dla
uczniów klas III - IV szkół podstawowych. Start biegu znajdować się będzie przy krzyżu
przydrożnym na początku wsi Równopole (jadąc od strony Rzadkowa), meta - przy
Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Trasa biegu będzie przebiegała drogą powiatową
nr 1179 P, biegnącą przez miejscowość Równopole. O godz. 10.20 rozpocznie się bieg
dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych. Start biegu znajdować się będzie przy
cmentarzu w Równopolu, meta - przy Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Trasa
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biegu będzie przebiegała drogą powiatową nr 1179 P, biegnącą przez miejscowość
Równopole. O godz. 10.30 rozpocznie się bieg dla uczniów klasy VII, VIII szkoły
podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Start biegu znajdować się
będzie przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie, przy posesji nr 33, meta
- przy Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Trasa biegu będzie przebiegała przez
miejscowości Rzadkowo i Równopole drogą powiatową nr 1179 P. Dokładny przebieg
tras na załączonej mapie.
V Bieg Przedszkolaka odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10.20. Zawody rozpoczną
biegi na dystansie 50 m dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Następnie rywalizować będą
dzieci w wieku od 5 do 7 lat na dystansie 100 m. Zawodnicy startować będą rocznikami w
następującej kolejności:
1. 50 m – dzieci z rocznika 2016, 2015
2. 100 m – dzieci z rocznika 2014, 2013
3. 100 m – dzieci z rocznika 2012
Trasy biegów zostaną wyznaczone na boisku sportowym przy Wiejskim Domu Kultury
w Równopolu (Równopole nr 35).
4.

Warunki uczestnictwa i przyjmowanie zgłoszeń:

Prawo startu w biegu mają:


na dystansie 50 m - dzieci w wieku od 3 do 4 lat (roczniki 2016, 2015),



na dystansie 100 m – dzieci przedszkolne w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014, 2013,
2012),



na dystansie 300 m - uczniowie klas I – II szkół podstawowych,



na dystansie 400 m - uczniowie klas III – IV szkół podstawowych,



na dystansie 600 m - uczniowie klas V – VI szkół podstawowych,



na dystansie 1000 m - uczniowie klasy VII, VIII szkoły podstawowej, młodzież
gimnazjalna i ponadgimnazjalna,

którzy do dnia 27 kwietnia 2019 r. zgłoszą się do Biura Biegu, pobiorą kartkę startową i
przemieszczą się na miejsce startu danego biegu. Wszyscy zawodnicy muszą złożyć druk
zezwolenia na udział w biegu i druk oświadczenia o zdolności zdrowotnej, podpisany
przez opiekuna. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności
i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. Druk
zezwolenia i oświadczenia opiekuna na uczestnictwo w biegu będzie dostępny na stronie
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internetowej www.kaczory.com.pl w sekretariatach przedszkoli i szkół. Biuro Biegu w
dniu 27 kwietnia 2019 r. mieścić się będzie w Wiejskim Domu Kultury w Równopolu
(Równopole nr 35). Rejestracja zawodników IX Młodzieżowych Otwartych Mistrzostw
Gminy Kaczory oraz V Biegu Przedszkolaka rozpocznie się o godz. 9.00.
5. Nagrody


Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary lub
statuetki.



Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg – medale (lub dyplomy),
upominki.

6.

Kategorie wiekowe



Dzieci przedszkolne z rocznika 2016, 2015



Dzieci przedszkolne z rocznika 2014, 2013



Dzieci przedszkolne z rocznika 2012



Uczniowie klas I – II szkół podstawowych



Uczniowie klas III – IV szkół podstawowych



Uczniowie klas V – VI szkół podstawowych



Uczniowie klasy VII, VIII szkoły podstawowej



Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu:
(67) 2842 156, 663 222 084 Paulina Banasik – inspektor ds. promocji gminy
601 853 326 Małgorzata Śliwińska
(67) 2842 229 Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
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