
REGULAMIN  
V BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. PIOTRA SZWAJKOWSKIEGO 

1 czerwca 2019 r. 
 

I. ORGANIZATOR: Zespół Edukacyjny w Bojadłach  

II. CEL:  

1. Upamiętnienie postaci Piotra Szwajkowskiego, wieloletniego nauczyciela Szkoły 
Podstawowej w Bojadłach, Dyrektora Gimnazjum w Bojadłach - propagatora kultury 
fizycznej. 

2. Promocja Gminy Bojadła. 

3. Integracja środowiska lokalnego. 

4. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej formy ruchu.  

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 1 czerwca 2019 roku ( sobota). 

2. Rozpoczęcie imprezy na boisku szkolnym- godz. 1100. 

3. Miejsce startu i mety:  Zespół Edukacyjny w Bojadłach. 

4. Start do biegu głównego  -  godz. 1500 

5. Marsz Nordic- Walking    - godz. 15.10 

6. Biuro organizacyjne zawodów czynne 1.06.2019r. od godz. 11.00  do godz. 14.00 

IV.  DYSTANS I TRASA: 

1. Biegi dziecięce i młodzieżowe : 

     - 3 i 4 latki - dystans 130 m; 

     - 5 i 6 latki - dystans 170 m; 

     - kl. I-II SP (7 i 8 lat) - dystans 220 m; 

     - kl. III-IV SP (9 i 10 lat) - dystans  320 m; 

    - kl. V-VI SP (11 - 12 lat)  - dystans 815m; 

    -kl. I- III G (13- 16 lat)  - dystans 1000m.     

    - młodzież w wieku 16-18 lat – dystans  2000m. 

2. Bieg  główny ,otwarty, dla kobiet i mężczyzn. 

a) Bieg rozegrany zostanie na dystansie  10 km. 

b) Trasa biegu drogą asfaltową  90 %  i gruntową 10 %. 



c) Każdy kilometr trasy oznaczony. 

d) Trasa nie jest atestowana. 

e) Elektroniczny pomiar czasu . 

3. Nordic-Waking dla kobiet i mężczyzn 

a) Marsz zostanie rozegrany na dystansie  5 km 

b) Trasa marszu - drogą asfaltową  90 %  i gruntową 10 %. 

c) Każdy kilometr trasy oznaczony. 

d) Trasa nie jest atestowana. 

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA: 

1. Impreza ma charakter otwarty. 

2. Uczestnikami biegów dziecięcych i młodzieżowych mogą być osoby w wieku od 3 do 16 lat, 
które startują w biegach za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. 

3. Uczestnikami biegu głównego dla kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km mogą być osoby, 
które ukończyły 16 lat. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych w dniu imprezy. Zgłoszenia do biegu 
głównego przyjmowane będą elektronicznie poprzez stronę internetową : 

http://super-sport.com.pl/ 

5. Opłata startowa za udział w biegu głównym dla kobiet i mężczyzn w wysokości 40 zł - 
wpłacona do 27.05.2019r. 

na konto organizatora nr 53 9674 0006 0000 0029 5943 0001  

w tytule przelewu: imię nazwisko z dopiskiem „ Memoriał”  

Opłata startowa wniesiona w dniu zawodów wynosi 60 zł i jest wpłacana w biurze zawodów. 

6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

7. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu startu po okazaniu 
dokumentu tożsamości i podpisaniu oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym start w 
biegu. 

8. Wypełnienie karty zgłoszenia i odebranie pakietu startowego oznacza akceptację 
regulaminu biegu. 

9. Biegi dziecięce i młodzieżowe bez opłaty startowej.  

VI. NAGRODY 



Zwycięzcy biegu głównego w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III otrzymają 
puchary oraz nagrody rzeczowe.  

Zwycięzcy marszu za zajęcie miejsc I-III otrzymają nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy biegu i marszu otrzymają pamiątkowe medale. 

Wśród zawodników będą rozlosowane nagrody, których ilość i wartość jest uzależniona od 
sponsorów. 

VII. ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE: 

• pokaz tańca towarzyskiego; 

• gry i zabawy dla dzieci; 

• stoiska gastronomiczne. 

IX.  ZABEZPIECZENIE 

1.Na czas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.  

2.Zabezpieczenie trasy biegów - OSP Bojadła i OSP Klenica. 

3.Uczestnicy biegów nie będą ubezpieczeni przez organizatorów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

4.Uczestnicy biegów  są zobowiązani do stosowania przepisów o ruchu drogowym. 

5.Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.  

6.Biegi odbędą się przy ograniczonym ruch drogowym. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

•  bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

• organizator zapewnia szatnię, 

• organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego napoje na trasie biegu i posiłek po 
biegu, 

• organizator zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego regulaminu, 

• uczestników obowiązuje strój sportowy w czasie biegu i w trakcie dekoracji, 

• kontakt : tel. 796 633 993,  e-mail: sp_bojadla@poczta.onet.pl  

        Organizator 

Zespół Edukacyjny w Bojadłach 
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