XV BEŁCHATOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Regulamin
1. Organizator zawodów:
• Prezydent Miasta Bełchatowa
• Muzeum Regionalne w Bełchatowie
• Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny
• Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie
Bieg ma szczególny historyczny kontekst. Start uczniów w zawodach jest manifestacją
przynależności Narodowej, przywiązania do historii Polski, uczczenia odzyskania przez Polskę
Niepodległości w 1918 roku. Symbolika biegu skłoniła również pana Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Bełchatowie do ufundowania przechodniego Krzyża Niepodległości dla
najlepszych szkół (zgodnie z klasyfikacja punktową szkół)
2. Cel imprezy:
• upamiętnienie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
• popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży
3. Termin i miejsce:
• 09.11.2017 r. godz. 10.00, Park przy Muzeum Regionalnym, ul. Hellwiga 11
4. Uczestnictwo:
• uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Bełchatowa,
• kategoria szkół ponadgimnazjalnych + „open”
Kategorie i trasa biegu:
Bieg rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
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SP
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SP
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•
•

Gimnazja
Gimnazja
Gimnazja
Gimnazja

dziewczęta kl. IV – 600 m, rocznik 2007
chłopcy kl. IV – 1000 m, rocznik 2007
dziewczęta kl. V– 600 m, rocznik 2006
chłopcy kl. V - 1000 m, rocznik 2006
dziewczęta kl. VI– 600 m, rocznik 2005
chłopcy kl. VI - 1000 m, rocznik 2005
dziewczęta kl. VII– 1000 m, rocznik 2004
chłopcy kl. VII - 1000 m, rocznik 2004
dziewczęta kl. II – 1000 m, rocznik 2003
chłopcy kl. II - 1000 m, rocznik 2003
dziewczęta kl. III – 1000 m, rocznik 2002
chłopcy kl. III - 1000 m, rocznik 2002

• Ponadgimnazjalne +„Open” kobiety – 1000 m, rocznik 2001 i starsi
• Ponadgimnazjalne +„Open” mężczyźni – 2000 m, rocznik 2001 i starsi

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia
(zgodnie
ze
wzorem
zamieszczonym
na
stronie
internetowej
www.mcs.belchatow.pl)
prosimy
przesłać
e-mailem
na
adres
e.kucharska@mcs.belchatow.pl do dnia 7 listopada br. do godz. 12.00,
• bezpośrednio przed startem w dniu zawodów należy dostarczyć do biura zawodów listę
startujących z podpisem dyrektora i pieczęcią szkoły.
• każdy startujący zobowiązany jest do posiadania karteczki z nazwiskiem, imieniem,
rocznikiem
i
pieczątką
szkoły
(do
pobrania
ze
strony
internetowej
www.mcs.belchatow.pl)
• w kategorii szkół podstawowych do każdego biegu można zgłosić po 5 zawodników/czek
• w kategorii szkół gimnazjalnych do każdego biegu można zgłosić po 10 zawodników/czek
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zgłoszenia bez ograniczeń ilościowych
6. Punktacja szkół:
Klasyfikacja szkół zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach:
• szkoły podstawowe IV-VII,
• szkoły gimnazjalne,
• szkoły ponadgimnazjalne
W punktacji rozpatrywana będzie klasyfikacja osobno w każdym z roczników
• szkoły podstawowe: zawodnicy ur. 2007,2006, 2005, 2004,
• szkoły gimnazjalne: zawodnicy ur. 2003, 2002,
• szkoły ponadgimnazjalne: zawodnicy ur.2001 i starsi,
Ustala się punktację olimpijską, która ma zastosowanie w każdym z biegów:
1 miejsce – 9 pkt.
2 miejsce – 7 pkt.
3 miejsce – 6 pkt.
4 miejsce – 5 pkt.
5 miejsce – 4 pkt.
6 miejsce – 3 pkt.
7 miejsce – 2 pkt.
8 miejsce – 1 pkt.
Suma punktów zdobyta w poszczególnych rocznikach daje ogólną liczbę punktów dla szkoły.
7. Nagrody:
• medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych,
• dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu,
• nagroda dla ucznia/uczennicy, który wbiegnie na metę na pozycji 99 podkreślającej
symbolikę rocznicy odzyskania Niepodległości
• Krzyż Niepodległości i dyplomy dla najlepszych szkół (zgodnie z klasyfikacją punktową
szkół SP, PG i SPG),
• Ciepły posiłek dla każdego uczestnika zawodów, herbata.
8. Postanowienia końcowe:
• zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne legitymacje szkolne,
• za grupy szkolne odpowiedzialność ponoszą opiekunowie,
• za stan zdrowia odpowiada nauczyciel/opiekun,
• kontakt: Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, tel. (44) 737 81 25

XV BEŁCHATOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚC - 09.11.2017
Program minutowy
9:15
9:40

Otwarcie Biura Zawodów
OTWARCIE ZAWODÓW

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I OPEN
9:15
Weryfikacja list startowych
9:45
1000 m kobiety „Open”
9:50
2000 m mężczyźni „Open” (dwie pętle po 1km)
dekoracje po każdym biegu
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VII:
Kolejne biegi odbywać się będą co ok. 5 minut
10:15
10:45
10:55

Weryfikacja list startowych
Wspólna rozgrzewka
600 m dziewcząt kl. IV
600 m dziewcząt kl. V
600 m dziewcząt kl. VI
1000 m dziewcząt kl. VII
1000 m chłopców kl. IV
1000 m chłopców kl. V
1000 m chłopców kl. VI
1000 m chłopców kl. VII
dekoracje po każdym biegu

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
12:00
Weryfikacja list startowych
12:30
1000 m dziewcząt kl. II
12:35
1000 m chłopców kl. II
12:40
1000 m dziewcząt kl. III
12:45
1000 m chłopców kl. III
dekoracje po każdym biegu
W zależności od warunków pogodowych długość trasy może ulec zmianie.

