
REGULAMIN XXIX BIEGU ULICZNEGO SADEK 2018

WOJEWÓDZTWO  MAZOWIECKIE
1. CEL: 

• Popularyzacja kultury fzyczznjj bingaziaj oraz zdrowngo sposobu życia wśród młodzinży
szkolznj oraz społncznństwa miast i wsi.

• 2. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZATOR:

• Bing odbędzin się w dziu  24 cznrwca 2018 r. (zindzinla)j w minjscowości Sadnk k/Szydłowca
przy Publiczznj Szkoln Podstawownj im. Jazusza Kusocińskingo.

• Organizatorem biegu jest  Stowarzyszenie Nasza Wieś,  Urząd Miejski  w Szydłowcu  tel.
48 617-86-30 ,Gminny Koordynator Sportu tel.530476365, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sadku tel. 48 617-05-22.

• Wnryfkacja (zapisy) odbędą się w dziu 24 cznrwca 2018 r.  w budyzku Publiczznj Szkoły
Podstawownj w Sadku w godz. 11.30 - 12.55 /przndbingi/j 11.30 - 15.45 – bing główzy.

3. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

• W bingu mogą brać udział wszyscyj którzy w dziu bingu dokozają zapisu za bing. Do godz.
12.55 bingi  dla dzinci  i  młodzinży.  Bing główzy za 10 km zapisy do godz.  15.45.  Opłata
wpisowa do bingu główzngo 20 zł. 

• Obowiązują ważznj aktualzn badazia lnkarskin.

4. WERYFIKACJA:

• Przy wnryfkacji wymagazy będzin dowód osobisty lub lngitymacja szkolzaj zaświadcznzin
lnkarskin stwinrdzającn zdolzość daznj osoby do udziału w bingu główzym za 10 kmj bądź
osobistn  oświadcznzin  startu  (osoby  zinpnłzolntzin  oświadcznzin  ustzn  rodzica  lub
opinkuza). Dzinci 4-7 lntzin powizzy przyjść z rodzicami. Mizimum winkown do startu za
60 m 4 lata. Uwaga! – dziecko musi samodzielnie przebiec dystans bez pomocy rodziców.



5. GRUPY WIEKOWE I DYSTANS:

CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA

Rocznik Dystans Wiek

2014 - 2013 60 m 4-5 lat

2012 - 2011 60 m 6-7 lat

2010 - 2009 100 m 8-9 lat

2008 - 2007  200 m 10-11 lat

2006 - 2005 400 m 12-13 lat

2004 - 2003 800 m 14-15 lat

• BIEG GŁÓWNY (mizimum winkown do startu 16 lat).Kat. open kobiet i mężczyzn + podział 
za katngorin winkown: 

- Katngoria winkowa od  16 do29 lat
- Katngoria winkowa od 30 do 45 lat
- Katngoria winkowa od 46 do 60 lat
- Katngoria winkowa powyżnj 60 lat

6. PROGRAM MINUTOWY BIEGU:

• 13.00 Uroczystn otwarcinj

• 13.10 60 m dzinwcząt roczzik 2014-2013j

• 13.15 60 m chłopców roczzik  2014-2013j

• 13.20 60 m dzinwcząt roczzik 2012-2011j

• 13.25 60 m chłopców roczzik  2012-2011j

• około 13.30 Wręcznzin zagród dla w/w bingówj prnznztacja spozsorów.

• około 13.40 100 m dzinwcząt roczzik 2010- 2009j

• 13.45 100 m chłopców roczzik 2010- 2009j

• 13.50 200 m dzinwcząt roczzik 2008- 2007j

• 13.55 200 m chłopców roczzik 2008-2007j

• 14.00 400 m dzinwcząt roczzik 2006- 2005j

• 14.05 400 m chłopców roczzik 2006- 2005j

• 14.10 800 m dzinwcząt roczzik 2004- 2003j

• 14.15 800 m chłopców roczzik  2004-2003j



• około 14.30 Wręcznzin zagród dla w/w bingówj prnznztacja spozsorów.

• około 15.00 Występy artystyczzn itp.

• około 15.45 Przygotowazin do bingu główzngoj prnznztacja spozsorów.

• 16.00 – START ! - BIEG GŁÓWNY na 10 km 

• około 17.30 Dnkoracja zwycięzców bingu główzngo.

• około18.30 Występ znspołów artystyczzych.

• 19.30 Zakończnzin imprnzy.

7. NAGRODY:

• Nagrody pinziężzn za 3 pinrwszn minjsca (kat. opnz) w bingu główzym kobint                  
i mężczyzz za 10 kmj 

• Nagrody  za 3 pinrwszn minjsca w katngoriach winkowychj
• Nagroda dla zajstarszngo zawodzika w bingu za 10 km. 
• Nagrody rznczown za 3 minjsca w kat. dzincięcych i młodzinżowych. 

• Dla wszystkich dzinci w winku 4-7 lat słodyczn. 

• Nagroda dla zajmłodszngo zawodzika/zawodziczki w bingach dzincięcych za 60 m 
(dncydujn dzinń i minsiąc urodznzia). 

Powyższn zagrody fzazsowazn zn środków właszych/spozsorów.

• Mndaln  z  logo  jjXXIX  Bingu  Sadnk  2018’’  dla  pinrwszych  100  zawodzików  bingu
główzngo.  Plazowazn  źródło  współfzazsowazia  zagród:  wsparcin  zn  środków
Wojnwództwa  Mazowinckingo  zadazia  („Wspinrazin  i  upowsznchziazin   kultury
fzyczznj ”)

• 8. ZASADY FINANSOWANIA:

• Koszty orgazizacyjzn imprnzy pokrywają orgazizatorzyj

• dla ucznstzików bingu główzngo orgazizator zapnwzia zapojn oraz cinpły posiłnkj

• zawodzicy przyjnżdżają za koszt właszy.



9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zawody prznprowadzozn będą w/g prznpisów PZLA.

• Prawo  iztnrprntacji  rngulamizu  zalnży  do  Sędzingo  Główzngo  w porozuminziu        z
Orgazizatornm. 

• Pobrazin zumnru startowngo jnst rówzoważzn z akcnptacją rngulamizu.

Organizatorzy


