
XV OGÓLNOPOLSKIE   
ŻUKOWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE 

REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATOR 
 

Urząd Gminy Żukowo 

83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52 

Tel/ Fax. 058 685 83 88 

Email : sport@zukowo.pl 

www.zukowo.pl  

  
 

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
 

30.04.2006r.  – Obiekty Sportowo-Rekreacyjne Żukowo ul. Książąt Pomorskich 

 

III. CEL IMPREZY 
 

1. Popularyzacja sportu 

2. Popularyzacja biegów masowych, jako formy spędzania wolnego czasu 

3. Promocja Gminy Żukowo - Kolebki Kaszubskiego Haftu 

 

IV. UCZESTNICTWO 
 

1. W biegach głównych  mogą wystartować wszyscy zgłoszeni, którzy ukończyli 15 rok 

życia. 

2. Szkoły mogą zgłaszać uczestników na listach zbiorczych. 

3. Do udziału w biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy przed startem przedłożą 
aktualne badania lekarskie. W przypadku ich braku osoby pełnoletnie mogą złożyć podpis 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w takim biegu (podstawa prawna – 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz.U. Nr 101 poz. 1095). 

Za osoby niepełnoletnie podpis pod oświadczeniem może złożyć osobiście rodzic lub prawny 

opiekun. 

 

V. ZGŁOSZENIA 
 

1. Listownie  na adres Organizatora do dnia 27.04.2006r, decyduje data dotarcia zgłoszenia 

do organizatorów. Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imię 
- nazwisko 

- datę urodzenia 

- narodowość 
- adres do korespondencji – ulica, nr, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 
- wybrana konkurencja 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane również w Biurze Zawodów zlokalizowanym przy starcie w 

dniu 30.04.2006r.  w godz.11.00-12.50 

 

VI. OPŁATA STARTOWA 
 

1. Nie pobiera się opłaty 

 



VII. KONKURENCJE I PRZEBIEG 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. NAGRODY 
1. a) W Biegu Głównym Seniorów i Seniorek  kat. 18-35 lat , dla zawodników zajmujących 

miejsca od 1 do 3 przyznaje będą nagrody pieniężne ( wartość zależna będzie od wpływów 

sponsorskich i znana będzie 27.04.2006r.) 

b) Nagrody rzeczowe, medale i dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca od 1 do 3 w 

każdej kategorii 

c) Dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca od 4 do 6 w każdej kategorii 

d) Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową plakietkę 
 

2. Nagrody Specjalne 

a) Dla najliczniej reprezentowanej Szkoły ( liczy się ukończenie biegu) 

b) Dla Szkoły, której uczestnicy zdobędą najwięcej punktów ( suma miejsc od 1-6 w 

poszczególnych kategoriach, według zasady: 1m. – 6 pkt., 2m. – 5 pkt., i.t.d.) 

c) Spośród wszystkich uczestników biegów zostanie wylosowana nagroda pieniężna 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Uczestnicy biegu we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, noclegu  

i wyżywienia. 

2. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

4. Uczestnicy otrzymują na starcie karteczkę, wypełniają ją, biegną z nią i oddają na mecie 

5. Przypadki sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów 

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE! 

11.00 - 12.50 – przyjazdy zawodników, zgłoszenia 

godz.13.00 - Uroczyste otwarcie biegów 

godz.13.10   - bieg dziewcząt rocznika 1999 i 

mł. 
 150 m 

godz.13.15   - bieg chłopców rocznika 1999 i mł.  150 m 

godz.13.20   - bieg dziewcząt rocznika 1998   300 m 

godz.13.30   - bieg chłopców rocznika 1998  300 m 

godz.13.40   - bieg dziewcząt rocznika 1997    300 m 

godz.13.50   - bieg chłopców rocznika 1997  300 m 

godz.14.05   - bieg dziewcząt rocznika 1996    500 m 

godz.14.15   - bieg chłopców rocznika 1996  500 m 

godz.14.25   - bieg dziewcząt rocznika 1995    500 m 

godz.14.35   - bieg chłopców rocznika 1995   500 m 

godz.14.50 - bieg dziewcząt rocznika 1994    800 m 

godz.15.05   - bieg chłopców rocznika 1994   800 m 

godz.14.50   - bieg dziewcząt rocznika 1993   800 m 

godz.15.10   - bieg chłopców rocznika 1993     800 m 

godz.15.20 bieg główny z podziałem  na 
kategorie 

 

 � Seniorzy 18 – 35 lat 4000 m 
 � Seniorki 18 – 35 lat 3000 m 

 � Seniorzy powyżej 35 
lat 

3000 m 

 � Seniorki powyżej 35 lat 2000 m 

godz.15.45   - bieg dziewcząt rocznika 1992 – 91 1000 m 

 - bieg chłopców  rocznika 1990 – 

89   
2000 m 

godz.16.00   - bieg chłopców  rocznika 1992 – 

91   

1500 m 

 - bieg dziewcząt rocznika 1990 – 89  1500 m 


