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REGULAMIN
XXVIII MIĘDZYWOJEWÓDZKICH BIEGÓW PAMIĘCI
GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA
WOLA GUŁOWSKA, 25 KWIETNIA 2019 r.
I CEL IMPREZY
 zachowanie w pamięci młodego pokolenia Czynu Bojowego Kleeberczyków
i przybliżenie postaci gen. Franciszka Kleeberga
 popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
II ORGANIZATORZY
Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
III TERMIN I MIEJSCE
Zawody rozegrane zostaną w dniu 25 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 przy
Sanktuarium i Zespole Szkół w Woli Gułowskiej
IV UCZESTNICTWO
Prawo startu posiadają zawodnicy w kategoriach:
1. dziewczynki przedszkole – 200 m
2. chłopcy przedszkole – 200 m
3. dziewczęta i chłopcy kl. I-II dziewczęta – 400m, chłopcy – 400 m
4.dziewczęta i chłopcy kl. III-IV dziewczęta – 600m, chłopcy – 600 m
5. dziewczęta i chłopcy kl. V-VI , dziewczęta – 600m, chłopcy – 1000 m
6. kl. VII-VIII . dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1200
7. III gim- dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1200
8. szkoły ponadgimnazjalne, dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1500 m.
Zawodnicy powinni posiadać:
 aktualne badanie lekarskie, bądź oświadczenia rodziców o udziale w zawodach
(odpowiada opiekun grupy)
 legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość
V ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy kierować do Domu Kultury w Woli Gułowskiej:
 telefonicznie : tel. 500 229 774, 25 755 02 15
 pocztą elektroniczną: muzeum@kleeberczycy.pl
 lub osobiście – na godzinę przed zawodami
VI SPRAWY FINANSOWE
 koszt przejazdów i diet pokrywają jednostki delegujące



koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

VII NAGRODY
1-3 miejsce: dyplomy i nagrody rzeczowe
Puchar dla najlepszej szkoły (dziewczęta + chłopcy) w kategoriach: szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, wyłonionych wg następującej punktacji:
1 miejsce – 20 pkt
2 miejsce – 19 pkt
Każde kolejne o jeden punkt mniej (20 miejsce – 1 pkt)
Punktowanych będzie 50 % uczestników biegu.
VIII SPRAWY ORGANIZACYJNE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i interpretacji jego
poszczególnych punktów – aż do momentu rozpoczęcia zawodów. Szczegóły dotyczące
spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, w tym programu minutowego,
przedstawione będą na spotkaniu z kierownikami drużyn – godz.9.30.
Serdecznie zapraszamy !
Organizatorzy

