
REGULAMIN
XXIV BIEGU ULICZNEGO SADEK 2013

Województwo MAZOWIECKIE
1. CEL:

‒ Popularyzacja  kultury  fizycznej,  biegania,  oraz  zdrowego  sposobu  życia  wśród 
młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa miast i wsi.

2. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZATOR:
‒ Bieg odbędzie się  w dniu  30 czerwca 2013 r.  (niedziela),  w miejscowości Sadek 

k/Szydłowca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego.
‒ Organizatorem  biegu  jest  Urząd  Miejski  w  Szydłowcu,  Szydłowieckie  Centrum 

Kultury  i  Sportu  –  Zamek,  Wspólnota  Ziemi  Szydłowieckiej,  Publiczna  Szkoła 
Podstawowa  w  Sadku,  Uczniowski  Klub  Sportowy  ,,OLIMPIA”  w  Sadku,  Klub 
Biegacza  w  Sadku.  Telefony  kontaktowe  wg  kolejności  powyżej:  48  617-86-30,
48 617-02-96 , kom. 602-895-871 , kom. 603-912-032, fax 48 617-05-10.

‒ Weryfikacja (zapisy) odbędą się w dniu 30 czerwca 2013 r. w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sadku w godz. 11.30 - 12.55 /przedbiegi/, 11.30 - 15.45 – bieg 
główny.

3. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 
‒ W biegu mogą brać udział wszyscy, którzy w dniu biegu dokonają zapisu na bieg. Do 

godz. 12.55 biegi  dla  dzieci  i  młodzieży.  Bieg główny na 10 km zapisy do godz. 
15.45.

‒ Obowiązują ważne, aktualne badania lekarskie.
4. WERYFIKACJA:

‒ Przy  weryfikacji  wymagany  będzie  dowód  osobisty  lub  legitymacja  szkolna, 
zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  zdolność  danej  osoby  do  udziału  w  biegu 
głównym  na  10  km,  bądź  osobiste  oświadczenie  startu  (osoby  niepełnoletnie 
oświadczenie  ustne  rodzica  lub  opiekuna).  Dzieci  4-7  letnie  powinny  przyjść 
z rodzicami. Minimum wiekowe do startu na 60 m 4 lata.  Uwaga! – dziecko musi 
samodzielnie przebiec dystans bez pomocy rodziców.

5. GRUPY WIEKOWE I DYSTANS:

CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA

Rocznik Dystans Wiek

2008 - 2009 60 m 4-5 lat

2006 - 2007 60 m 6-7 lat

2004 - 2005 200 m 8-9 lat

2002 - 2003 400 m 10-11 lat

2000 - 2001 800 m 12-13 lat

1998 - 1999 1000 m 14-15 lat

bieg główny (minimum wiekowe do startu 16 lat). Kat. open kobiet i mężczyzn 
+ podział na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn



6. PROGRAM MINUTOWY BIEGU:

13.00 Uroczyste otwarcie,

13.10 60 m dziewcząt rocznik 2008-2009,

13.15 60 m chłopców rocznik 2008-2009,

13.20 60 m dziewcząt rocznik 2006-2007,

13.25 60 m chłopców rocznik 2006-2007,

około 13.30 Wręczenie nagród dla w/w biegów, prezentacja sponsorów.

około 13.40 200 m dziewcząt 2004-2005,

13.45 200 m chłopców rocznik 2004-2005,

13.50 400 m dziewcząt rocznik 2002-2003,

14.00 400 m chłopców rocznik 2002-2003,

14.10 800 m dziewcząt rocznik 2000-2001,

14.20 800 m chłopców rocznik 2000-2001,

14.30 1000 m dziewcząt rocznik 1998-1999,

14.40 1000 m chłopców rocznik 1998-1999,

około 15.00 Wręczenie nagród dla w/w biegów, prezentacja sponsorów.

około 15.20 Występy zespołów artystycznych.

około 15.30 Przygotowanie do biegu głównego, prezentacja sponsorów.

16.00 BIEG GŁÓWNY na 10 km – start !

17.30 Dekoracja zwycięzców biegu głównego.

18.00 Występ zespołów artystycznych.

19.00 Zakończenie imprezy.

7. NAGRODY W BIEGU GŁÓWNYM: 
‒ Nagrody dla trzech najlepszych biegaczy z pow. szydłowieckiego.
‒ Nagrody  pieniężne  za  3  pierwsze  miejsca  (kat.  open)  w  biegu  głównym  kobiet 

i mężczyzn na 10 km, 
‒ Medale dla   pierwszych 100 zawodników biegu głównego.
‒ Nagroda dla najstarszego zawodnika w biegu na 10 km.
‒ Nagrody rzeczowe za 3 miejsca w kat. dziecięcych i młodzieżowych. 
‒ Dla wszystkich dzieci w wieku 4-7 lat słodycze. 
‒ Nagroda  dla  najmłodszego  zawodnika  w  biegach  dziecięcych  (decyduje  dzień 

i miesiąc urodzenia).
8. ZASADY FINANSOWANIA:

‒ Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy,
‒ dla uczestników biegu głównego organizator zapewnia napoje oraz ciepły posiłek,
‒ zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

U W A G A ! – istnieje możliwość noclegu 3 km od miejsca biegu na koszt uczestnika 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe   Szydłowiec ul. Kościuszki 39, tel. 48 617-43-11, 
- Pokoje gościnne na ul. Kolejowej tel. 48 617-59-55, 



- Motel „Primagor” Szydłowiec, ul. Spółdzielcza 2c, tel.48 617-45-60,
- „Lodownia” Dom Weselny, Szydłowiec ul. Browarska 6, tel. 601-312-355.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
‒ Zawody przeprowadzone będą wg. przepisów PZLA.
‒ Prawo  interpretacji  regulaminu  należy  do  Sędziego  Głównego  w  porozumieniu 

z Organizatorem.
‒ Pobranie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy


