Regulamin
Biegu dla Upamiętnienia 1050. Rocznicy
Chrztu Polski
I Cele imprezy
1. Upamiętnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski.
2. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu.

II Organizator oraz osoby i instytucje wspierające
1. Organizatorem biegu są Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Pijarska 2, tel. (46) 837-66-10, www.pijarska.pl
2. Patronat nad biegiem objęli: Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Andrzej F.
Dziuba, Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz Starosta Łowicki Krzysztof
Figat.
3. Wsparcia naszej imprezie udzielają:
 Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej
 Burmistrz Łowicza
 Starosta Łowicki
 Stowarzyszenie „Parafiada”
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
4. Pomoc organizacyjną świadczą:
 Łowicki Ośrodek Kultury
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
5. Wszystkie informacje dotyczące biegu wraz z regulaminem znajdują się na stronie
internetowej pijarskich szkół w Łowiczu.

III Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 07 czerwca 2016 r. (wtorek). Rozpoczęcie imprezy o godz.
11.30
2. Miejscem biegu będzie park Błonie. Start i meta w sąsiedztwie muszli koncertowej.
Uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie imprezy nastąpi w muszli koncertowej.

IV Program, dystanse, kategorie
1. Weryfikacja reprezentacji szkół będzie odbywać się w sekretariacie zawodów (muszla
koncertowa) od godz. 10.30 do godz. 11.15
2. Otwarcie biegu o godz. 11.30
3. Krótka modlitwa w intencji Ojczyzny oraz uczestników zawodów.
4. Około godz. 11.45 obejście trasy biegu wspólne dla wszystkich uczestników.
5. Około godz. 12.10 rozpoczęcie biegów.
6. Odbędzie się łącznie sześć biegów:
 dwa biegi w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych (bieg dziewcząt i bieg
chłopców),
 dwa biegi w kategorii gimnazjum (bieg dziewcząt i bieg chłopców),
 dwa biegi w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (bieg dziewcząt i bieg chłopców).
7. Kolejność biegów będzie następująca:
 dziewczęta ze szkół podstawowych,
 chłopcy ze szkół podstawowych,
 dziewczęta z gimnazjów,
 chłopcy z gimnazjów,
 dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych,
 chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych.
8. Wszystkie grupy biegowe rywalizować będą na takim samym dystansie - 1050 m.,
czyli długości trasy symbolizującej rocznicę Chrztu Polski.

V Sposób przeprowadzenia zawodów, klasyfikacja
1. Każdy bieg rozpocznie się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych biegach oraz klasyfikacja zespołowa szkół.
3. Klasyfikacja zespołowa będzie prowadzona w trzech kategoriach:
 w kategorii szkół podstawowych - łącznie dziewczęta z chłopcami,
 w kategorii gimnazjów - łącznie dziewczęta z chłopcami,
 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - łącznie dziewczęta z chłopcami.
4. Do klasyfikacji zespołowej szkół punktuje 20 pierwszych zawodniczek i 20 pierwszych zawodników według następującego klucza:

1 m - 20 pkt

2 m - 17 pkt

3 m - 15 pkt

4 m - 13 pkt

5 m - 12 pkt

6 m - 11 pkt

7 m - 10 pkt

8 m - 9 pkt

9 m - 8 pkt
 10 m - 7 pkt
 11 m - 6 pkt
 12 m - 5 pkt
 13 m - 4 pkt
 14 m - 3 pkt

 15 m - 2 pkt
 16-20 m - 1 pkt
5. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanej w klasyfikacji zespołowej przez
dwie lub więcej szkół, o kolejności końcowej decydować będzie wyższe miejsce
najlepszego ucznia danej szkoły uzyskane w klasyfikacji indywidualnej, a gdy nadal
nie będzie rozstrzygnięcia, to brane będzie pod uwagę wyższe miejsce kolejnego
ucznia itd.

VI Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego.
2. W danej kategorii wiekowej szkoła może wystawić do biegu maksymalnie
5 zawodniczek i 5 zawodników.
3. Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak
przeciwwskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie
zgody rodziców odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani posiadać je
przy sobie podczas zawodów.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biec z czytelnie wypełnioną kartą startową, którą
oddaje sędziemu po przybiegnięciu do mety. Opiekunowie będą mogli pobrać
karty startowe dla swoich podopiecznych w biurze zawodów przed rozpoczęciem
imprezy.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji regulaminu zawodów.

VII Zgłoszenia
1. Organizatorzy biegu proszą, aby ze względów organizacyjnych przesyłać wstępne zgłoszenia szkół do udziału w biegach drogą elektroniczną do dnia 02.06.2016
(czwartek) pod adresem e-mail: tad_rut@op.pl
2. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły oraz informację, czy szkoła wystawi do biegu zarówno dziewczęta, jak i chłopców oraz ich liczbę (bez nazwisk uczniów), a także
nazwisko nauczyciela-opiekuna.
3. Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
4. W dniu zawodów opiekun ma obowiązek przedstawić w biurze zawodów zgłoszenie
zawodników na piśmie podpisane przez dyrektora szkoły.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu, a także na publikację wizerunku uczestnika w związku z promocją biegu.

VIII Nagrody
1. Za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej każdego biegu uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy oraz medale (złoty, srebrny i brązowy).
2. Za miejsca IV-X w każdym biegu uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale za udział.
3. Za miejsca I-III w klasyfikacji zespołowej szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy
i puchary, a pozostałe szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w tej imprezie.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.

5. Każdy uczestnik biegu otrzyma od organizatorów słodki upominek oraz butelkę wody
mineralnej.
6. Każda reprezentacja szkoły otrzyma od organizatorów kilka koszulek okolicznościowych z wydrukowanym logo tego biegu. Warunkiem otrzymania koszulek jest dokonanie wstępnego zgłoszenia szkoły do tej imprezy drogą elektroniczną w terminie
określonym w niniejszym regulaminie (rozdział VII).
7. Szkoła, która dokona zgłoszenia swoich uczniów po wyznaczonym terminie
(także w dniu biegu), będzie mogła uczestniczyć w rywalizacji, ale w takim przypadku organizatorzy nie gwarantują jej przedstawicielom koszulek z logo biegu
oraz wody i słodkiego upominku.
8. Organizatorzy przewidują także upominek-niespodziankę dla jednego nauczycielaopiekuna z każdej szkoły, która weźmie udział w tej imprezie biegowej i zgłosi swój
udział w wyznaczonym terminie.

IX Postanowienia końcowe
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Każdy opiekun sprawuje nadzór nad swoimi uczniami i dba i ich bezpieczeństwo.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w czasie zawodów.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników pozostawione na terenie zawodów.
5. Uczestnicy biegów nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez organizatorów z tytułu uczestnictwa.
6. Udział w biegu jest bezpłatny.
1.
2.
3.
4.

Konkurs Historyczny dla uczestników biegu
Regulamin konkursu
„Bieg przez historię Polski”
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy Biegu dla Upamiętnienia 1050.
Rocznicy Chrztu Polski.
2. Karta konkursowa zawiera 18 ilustracji dotyczących wydarzeń i postaci z historii
Polski oraz przyporządkowane do nich pytania konkursowe.
3. Kartę konkursową należy wydrukować na jednej kartce A4, czyli na jednej stronie
ilustracje, a na drugiej stronie pytania konkursowe i przekazać do rozwiązania uczniom, którzy będą reprezentować szkołę w biegu.
4. Wypełnione przez uczniów karty konkursowe (z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz
nazwą szkoły) należy przywieźć w dniu biegu i przed rozpoczęciem imprezy przekazać komisji konkursowej do sprawdzenia.
5. Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo uzupełnią kartę konkursową, wezmą udział
w losowaniu nagród, które odbędzie się po zakończeniu wszystkich biegów.
6. Do rozlosowania będą atrakcyjne nagrody, m.in. smarwatch, śpiwór, piłki.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas losowania.
Organizator:
Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu

