
Regulamin 

 

„BIEGÓW MAŁYCH STRAŻAKÓW” 
W II BIEGU WOKÓŁ REMIZY  
Twardogóra, 03 maja 2018 

 

1. CEL IMPREZY: 

 

- Promocja Miasta i Gminy Twardogóra 

- Integracja dzieci i młodzieży z Gminy i okolic  
- Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej wśród dzieci i młodzieży 

 

2. ORGANIZATORZY: 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

 

Biegi odbędą się 03 maja 2018 roku (czwartek) w godzinach 10:00 – 12:00 

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze ul. Ogrodowa 3 

 

4. DYSTANS: 

 

Godziny startów i dekoracji zwycięzców mogą ulec przesunięciu, ze względów 
organizacyjnych biegów o czym będzie informował spiker. 

 

BIEG SZEREGOWYCH : 

 

10:00 - Dziewczęta roczniki 2011 i młodsi – 50 metrów  
10:10 - Chłopcy roczniki 2011 i młodsi – 50 metrów 

 

BIEG PODOFICERÓW : 

 

10:20 - Dziewczęta roczniki (2010-2009-2008) – 200 metrów  
10:30 - Chłopcy roczniki (2010-2009-2008) – 200 metrów 

 

BIEG ASPIRANTÓW : 

 

10:45 - Dziewczęta roczniki (2007-2006-2005) – 400 metrów  
11:00 - Chłopcy roczniki (2007-2006-2005) – 400 metrów 

 

BIEG OFICERÓW : 

 

11:15 - Dziewczęta roczniki (2004-2003-2002) – 600 metrów  
11:30 - Chłopcy roczniki (2004-2003-2002) – 600 metrów 

 

12:00 – Dekoracja zwycięzców 



5. UCZESTNICTWO: 

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do pobrania kartki startowej i wypełnienie 
jej odpowiednimi danymi, którą po przekroczeniu linii mety należy oddać celem 
sklasyfikowania. Karta startowa będzie dostępna w dniu biegu w biurze zawodów, 
które będzie czynne od godz. 9:30 w remizie straży pożarnej. 

 

Każdy biegacz startuje na odpowiedzialność i za podpisem rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

 

W biegach dla Małych Strażaków nie ma opłaty startowej. 

 

6. NAGRODY: 

 

Każdy uczestnik biegu po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal 
oraz słodkości. 

 

W każdym Biegu Małych Strażaków pierwsza trójka w danej kategorii otrzyma:  

puchar, dyplom oraz drobne upominki (w zależności od pozyskanych sponsorów). 

 

Ceremonia dekoracji odbędzie się ok. 30 minut po ostatnim biegu Małych Strażaków. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

Za udział dziecka w biegu odpowiada rodzic lub opiekun prawny.  

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez uczestników 
bez opieki.  

Dyrektor Biegu zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów 
regulaminu. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Dyrektor Biegu 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 

Dyrektorzy Biegu : 

 

Katarzyna i Mateusz Szczepaniak 

Tel. 695-245-202  

E-mail : biegwokolremizy@wp.pl 
 
 
 

Zapraszamy serdecznie - organizatorzy biegu 


