
             

REGULAMIN 
marszobiegów dzieci Szkół Podstawowych  

oraz biegów uczniów Gimnazjów 

w ramach XXX Międzynarodowego Biegu Ulicznego  

o Memoriał Bogusława Psujka 

 

I. Organizator: 

Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka” ul. Wileńska 14, 56-408 Oleśnica, tel/fax 71 3143267;  

Matosz Włodzimierz - 694 877 921, Szałek Andrzej - 504 227 201. 

 

II. Cel: 

 Popularyzacja marszobiegania i biegania jako najprostszej formy ruchu dzieci i młodzieży; 

 Traktujmy tą imprezę, nie jak zawody sportowe ale jako wspólną zabawę i integrację dzieci  

i młodzieży szkolnej – bawmy się na sportowo i pozdrawiajmy Oleśnicę - miasto wież i róż; 

 Wyłonienie najaktywniejszych Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

 

III. Termin i miejsce 

Zawody odbędą się w sobotę 20 września 2014 roku w rejonie Placu Zwycięstwa i ulic Sinapiusa, 

Matejki, Okrężnej i Lwowskiej. Start w rejonie skrzyżowania ulic Lwowskiej i Kilińskiego. 

 

IV. Uczestnictwo 

W zawodach prawo startu posiadają uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów, które zgłosiły w 

terminie do dnia 12.09.2014 r. do godz. 9.00  liczbę startujących zawodników – uczniów danej szkoły 

w poszczególnych kategoriach wiekowych(np. SP2 Oleśnica - dziewczęta klasy III-IV – 88; itd.) 

 

V. Program zawodów 
 

9.00 – 9.30      weryfikacja zgłoszeń Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Biurze Zawodów. 

9.30 uroczystość otwarcia XXX Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława 

Psujka i biegów towarzyszących. 

 

Marszobiegi Szkół Podstawowych 
9.30        marszobieg nr 1 na 1 km – dziewczęta klas III – IV 

9.45        marszobieg nr 2 na 1 km – chłopcy klas III – IV 

10.00      marszobieg nr 3 na 1 km – dziewczęta klas V – VI 

10.15      marszobieg nr 4 na 1 km – chłopcy klas V – VI 

10.30      marszobieg nr 5 na 200 m – dziewczęta klas I – II 

10.45      marszobieg nr 6 na 200 m – chłopcy klas I – II 

 

Bieg dla Szkół Gimnazjalnych 
11.00      bieg nr 7 na 2 km – dziewczęta - 1 pętla 2 km Biegu Głównego. 

11.20      bieg nr 8 na 2 km – chłopcy - 1 pętla 2 km Biegu Głównego. 

 

Bieg Główny - Memoriałowy 
12.00  bieg na 10 km – 5 pętli x 2 km; 

12.00  bieg juniorów i bieg policjantów na 2 km – 1 pętla x 2 km. 

 

13.00  Ceremonia wręczenia nagród szkołom 



VI. Zasady liczenia punktacji drużynowej 

Każdy zawodnik – uczestnik zawodów otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji drużynowej szkół – za 

uczestnictwo i reprezentowanie swojej szkoły. Punktacja drużynowa tylko dla szkół Miasta i Gminy 

Oleśnica. Liczyć się będzie procent z liczby uczniów uczestniczących w biegach do ogólnej liczby 

uczniów danej szkoły. Nie jest prowadzona klasyfikacja indywidualna. 

 

VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia ilościowe prosimy przesyłać  drogą mailową na adres: boguslawtomaszewski@wp.pl oraz 

na adres ZOS w Oleśnicy– do dnia 12.09.2014 godz. 9.00 

 

Brak zgłoszenia ucznia w wyznaczonym terminie może skutkować tym, że otrzyma on nagrodę za 

uczestnictwo w późniejszym terminie. 

 

W związku ze spodziewaną dużą ilością zawodników informujemy, że mogą wystąpić problemy z 

możliwością dokooptowywania nowych zawodników do składu szkół i zgłaszania ich w dniu zawodów. 

 

VIII. Nagrody 

Szkoły Podstawowe za miejsca I – VI otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom; 

Gimnazja za miejsca I – IV otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom. 

 

Uwagi !! 

 Organizatorzy przewidują, że uczestnicy zawodów otrzymają na mecie medal i upominek. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów bez nadzoru. 

 Prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie porządku na Placu Zwycięstwa 

przez ich podopiecznych. 

 W trakcie trwania zawodów zakaz wstępu na trasy biegowe. 

 Prosimy o zachowanie porządku na mecie przez kończących bieg lub marszobieg zawodników. 
 


