
     

 

 

Regulamin I Biegu dla dzieci w ramach II Biegu dla WOŚP w Turznie 

 

 

1. ORGANIZATORZY BIEGU: 

• Stowarzyszenie Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja 

 

2. PARTNERZY BIEGU: 

• WOŚP Łysomice 

• Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie 

 

3. MIEJSCE: 

• Start i meta przy SP w Turznie 

 

4. BIURO BIEGU: 

• W dniu biegu w godz. 8.00-09.15 w Szkole Podstawowej w Turznie 

 

5. TERMIN: 

• Niedziela, 12 stycznia 2020r. – start godz. 09.30 

• 9.30 – start kategorii do lat 7 

• 9.40 – start kategorii 8-10 lat 

• 9.55 – start kategorii 11-12 lat 

• 10.20 – start kategorii 13-15 lat 

 

6. UDZIAŁ: 

• Uczestnikami biegów dla dzieci mogą być osoby: 

• Kategoria do lat 7 – roczniki  (2013, 2014 i młodsi) 

• Kategoria 8-10 lat – roczniki  (2012,2011,2010) 

• Kategoria 11-12 lat – roczniki (2009,2008) 

• Kategoria 13-15 lat – roczniki (2007,2006,2005) 



•  Udział zawodników niepełnoletnich dopuszcza się za pisemnym pozwoleniem 
rodziców  oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o 
zdolności do uczestnictwa w biegu. 
 
 

7. TRASA: 

• Start i meta przy Szkole Podstawowej w Turznie (przy Orliku) 

• 200 m. – kategoria do lat 7 

• 400 m.-  kategoria 8-10 lat 

• 1100 m. – kategoria 11-12 lat 

• 1400 m. – kategoria 13-15 lat 
 

8. ZGŁOSZENIA: 

• Elektronicznie na stronie  https://b4sportonline.pl/i_bieg_dla_dzieci_dla_wosp_w_turznie/ , 
które zostaną zamknięte w dniu 3 stycznia 2020 roku o godzinie 24:00 

• Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (w budynku Szkoły 
Podstawowej w Turznie) w dniu biegu w godzinach 8.00-09.15. Podczas weryfikacji 
zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną. 

• Limit uczestników wynosi 60 osób.  Po przekroczeniu tej liczby strona do zapisów zostanie 
zamknięta. 
 

9. OPŁATA WPISOWA: 

• 10 zł – do dnia 3 stycznia 2020  

• Uczestnicy wpłacają opłatę na numer konta Stowarzyszenia Ognisko Miłośników Biegania 
TKKF Rekreacja  83 9511 0000 0000 2759 2000 0010 (Bank Spółdzielczy Toruń) w polu tytuł 
przelewu wpisując Opłata Bieg Turzno 

 
10. NAGRODY: 

• Medal pamiątkowy (organizator zapewnia 60 sztuk) 

• Upominki /nagrody dla zwycięzców 
 

11. WYŻYWIENIE: 

• Zawodnicy po zakończeniu biegu otrzymają ciepły posiłek,  ciepłą herbatę na mecie. 
 

12. OSOBA DO KONTAKTU: 

• Krzysztof Gregrowski Tel. 697 079 707 email:  grandprixtorunia@gmail.com 
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie I mecie biegu 

• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od 
organizatora przymocowane na klatce piersiowej 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

• Interpretacja regulaminu  należy do organizatorów 

• Z przyczyn niezależnych od organizatora bieg może zostać odwołany 

• Nad prawidłowym przebiegiem biegu  będzie czuwał sędzia ,którzy będzie mierzył czas 
uczestnikom za pomocą stopera.  
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