Regulamin
XXVIII Biegu Ulicznego im. Janusza Kusocińskiego
1.06.2017

I.

Cel imprezy
1. Rozpowszechnianie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Sulechowa
i okolic.
2. Popularyzacja masowych biegów jako jedna z form aktywnego wypoczynku.
3. Popularyzacja lekkiej atletyki.

II.

Organizatorzy
1. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Sulechów przy Zespole Szkół
w Sulechowie.
2. Zespół Szkół w Sulechowie.
3. Ośrodek Sportu Rekreacji w Sulechowie.

III.

Termin i miejsca imprezy
- zawody zostaną przeprowadzone dnia 1 czerwca 2017 r. o godz. 9:00
- start - stadion miejski
- meta - Plac Ratuszowy.

IV.

Trasa
Biegi odbędą się ulicami miasta Sulechowa.

V.

Kategorie wiekowe
BIEGI SPORTOWE
1. godz. 9.20 – Bieg Przedszkolaka
2. godz. 9.30 – 400 m - dziewczęta do lat 9 - rocznik 2008-2009 (kl. I, II)
3. godz. 9.40 – 400 m - chłopcy do lat 9 - rocznik 2008-2009 ( kl. I, II)
4. godz. 9.50 – 500 m - dziewczęta do lat 11 - rocznik 2006-2007 (kl. III, IV)
5. godz. 10.00 – 600 m - chłopcy do lat 11 - rocznik 2006-2007 (kl. III, IV)
6. godz. 10.15 – 900 m - dziewczęta do lat 13 - rocznik 2004-2005 (kl. V, VI)
7. godz. 10.30 – 900 m - chłopcy do lat 13 - rocznik 2004-2005 (kl. V,VI)
8. godz. 10.50 – 1300 m - dziewczęta - rocznik 2003, 2002, 2001 ( kl. I, II, III )
9. godz. 11.05 – 1700 m - chłopcy - rocznik 2003, 2002, 2001 (kl. I, II, III)
10. godz. 11.20 – 1700 m - dziewczęta - szkoły ponadgimnazjalne (2000, 1999,
1998), bieg otwarty kobiet
11. godz. 11.35 – 2400 m - chłopcy - szkoły ponadgimnazjalne (2000, 1999,
1998), bieg otwarty mężczyzn.

VI.

Uczestnictwo
1. W biegach młodzieżowych startuje młodzież szkolna urodzona w 1998 roku
i młodsza posiadająca ważne badania lekarskie lub posiadająca odpowiedni
stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem rodziców.
2. W biegu otwartym prawo startu mają mieszkańcy powiatu zielonogórskiego
posiadający ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do biegu
po wpłaceniu do 17 maja 10 zł wpisowego.

VII.

Zgłoszenia
Do 17 maja 2017 r. Wpłata 10 zł na konto 16 1090 1580 0000 0000 5800 8480
z dopiskiem: Wpisowe na XXVIII Bieg Uliczny - imię i nazwisko.

VIII. Nagrody
- medale dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej
- dyplomy za zajęcie 1-3 miejsca
- nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników
- dla pierwszych 3. zawodników okolicznościowe koszulki.
- medale za udział.

IX.

Postanowienia końcowe.
1. Opiekę lekarską zapewnia organizator.
2. Dekoracje odbywać się będą po każdym biegu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
4. Zgłoszenia kierować na adres: Zespół Szkół w Sulechowie, 66-100 Sulechów,
ul. Piaskowa 52.

