
  

 XXI  OLESKIE ULICZNE BIEGI POKOJU 

07.05.2016 

Regulamin – biegi dzieci i młodzieży 

 

Cel   

 popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu 

 promocja olimpijskich wartości wśród dzieci i młodzieży 

Organizator 

 Gmina  Olesno Burmistrz  Olesna 

 Stowarzyszenie „Oleska Jedynka” 

 Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy  

Uczestnicy 

1. Przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu Gminy Olesno wyłonieni w drodze eliminacji 

przedszkolnych i szkolnych oraz  Kluby Sportowe /szkoły/  z poza Gminy Olesno zgłoszone 

w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

Szczegóły 

1     Liczbę startujących w jednym biegu ogranicza się do 60 zawodników. 

2.  Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz  

klubów sportowych muszą  posiadać dokument tożsamości oraz aktualne badania lekarskie. 

3. XXI Oleskie Uliczne Biegi Pokoju będą jednocześnie mistrzostwami gminy Olesno  w 

związku z tym wprowadza się dodatkową klasyfikację drużynową dla zespołów z tej Gminy. 

4. Szkoły podstawowe Gminy Olesno mogą zgłaszać maksymalnie po 5 zawodników i 5 

zawodniczek do każdego biegu. 

5. Gimnazja  z terenu Gminy Olesno zgłaszają po 5 zawodników/ czek/  z każdego rocznika. 

6. Szkoły ponadgimnazjalne  z Olesna po 5 zawodników/ czek/  z każdego rocznika. 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 04.05.2016 r. godz. 12.00. 

Szczegółów udziela p. Jan Stanisławczyk tel. 514 482 986. 

8.    W dniu zawodów   będą przyjmowane zgłoszenia jedynie do tych biegów w których 

nie został wykorzystany limit 60 startujących. 

9. Zachęcamy wszystkich chętnych do wcześniejszego zgłaszania się, gdyż to bardzo                                                                                                                                                                                

uprości organizację imprezy 

10. Weryfikacja startujących w dniu zawodów od godz. 12.00 w biurze zawodów, które 

znajduje się w budynku administracyjnym oleskiego orlika.   

          

 



 

 

Nagrody  

Indywidualnie za miejsca I-III dla chłopców i dziewcząt nagrody rzeczowe, dyplom, 

pamiątkowe medale i statuetki. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują dyplomy, napoje i 

owoce. 

Puchary otrzymają również najlepsze drużyny gminy Olesno w kategorii szkół podstawowych 

i gimnazjów. Drużynową klasyfikację dla szkół ponad gimnazjalnych przewiduje się w 

przypadku zgłoszenia  i ukończenia  biegu  przez minimum 4 zawodników /czek/  z każdego 

rocznika z jednej placówki. Puchary przyznane zostaną jeżeli sklasyfikowanych zostanie 

więcej niż 2 drużyny.  

Punktacja - I miejsce 8 pkt , II-III  6 pkt , IV-X  5 pkt , XI-XV  4 pkt , XVI-XX  3 pkt , 

  XXI-XXV  2 pkt , XXVI-XXX  1 pkt, XXXI-XL 0,5pkt. 

O sprawach nie ujętych regulaminem decyduje komandor biegów. 

  


