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REGULAMIN 
 

 
 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie informuje, że dnia 24 kwietnia  

2016 r. (niedziela) o godzinie 12:30 odbędzie się impreza biegowa „Żukowskie 

Biegi Przełajowe”. 

Impreza ma charakter „Open”, czyli startować w niej mogą dzieci, 

młodzież szkolna, seniorzy (podział na kategorie wiekowe). 

Odbędzie się również bieg w ramach Pucharu Gminy Żukowo. 

 

11:30 - Bieg w ramach Pucharu Gminy Żukowo 

 

12:30 - Otwarcie Żukowskich Biegów Przełajowych  

 

 

 



1. Kategorie wiekowe i dystanse: 

 

 
      I.      Rocznik 2003-2004 

       - dziewczęta      600 m. (godz. 12:45) 

         - chłopcy           800 m. (godz. 12:55) 

 
      II.     Rocznik 2005 

       - dziewczęta     600 m. (godz. 13:05) 

       - chłopcy          600 m. (godz. 13:10) 

 

     III.      Rocznik 2006 

       - dziewczęta     400 m. (godz. 13:20) 

       - chłopcy          400 m. (godz. 13:25) 

 

      IV.     Rocznik 2007 

       - dziewczęta    300 m.  (godz. 13:30) 

       - chłopcy         300 m.  (godz. 13:35) 

 

V.      Rocznik 2008 i młodsi 

- dziewczęta   200 m.  (godz. 13:40) 

- chłopcy        200 m.  (godz. 13:45) 

 

VI.      Bieg Jubileuszowy 

- dystans    (godz. 13:50) 

 

 

 

14:00 - Dekoracja biegów młodzieżowych 
 

     VI.    Kategoria gimnazjum (2000-2002) 

       - dziewczęta      1200 m. (godz. 14:30) 

                         - chłopcy           1600 m. (godz. 14:40) 

 

     IX.     Kategoria senior (1999 i starsi) – Bieg główny 

       - kobiety              6000 m. (godz. 15:15) 

       - mężczyźni         6000 m. 

 

 

 

 



W kategorii biegu seniorów będzie również podział na kategorię  wśród 

kobiet i mężczyzn !!!  

 

16-29, 

30-39, 

40-49, 

50-59,  

60+ 

 

 

Klasyfikacja  prowadzona będzie indywidualnie dla dziewcząt i chłopców 

według wyszczególnionych wyżej kategorii wiekowych. Oprócz tego 

prowadzona będzie klasyfikacja szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,     

w których punkty zdobywać będą uczniowie za miejsca I - XII.  

Trasa po której ścigać się będą uczestnicy Żukowskich Biegów 

Przełajowych została wyznaczona w Parku „Nad Jeziorkiem” (ul. Książąt 

Pomorskich). 

 

2. Zgłoszenia 
 

Zapisy w biurze zawodów zlokalizowanym obok miejsca startu odbywać 

się będą w dniu zawodów od godziny 11:00. Każdego zawodnika obowiązują 

imienne kartki  startowe.  

Istnieje możliwość zgłoszeń internetowych do 22 kwietnia pod adresem: 

biegi.zukowo@wp.pl (w mailu należy podać następujące dane 

zawodniczki/ka imię, nazwisko, szkoła/klub, kategoria wiekowa) lub na 

stronie internetowej http://www.elektronicznezapisy.pl 

W biegu głównym pomiar czasu odbędzie się systemem chipów (do 

odebrania w biurze zawodów, montowanych do stopy, zwrot po 

przekroczeniu linii mety). 

 
 

3. Nagrody i upominki 
 

Każdy kto weźmie udział w XXV Żukowskich Biegach Przełajowych 

otrzyma pamiątkowy medal i upominek.  
 

W kategoriach młodzieżowych pierwsza trójka otrzymuje nagrody rzeczowe, 

poza tym zwycięzca każdego biegu otrzymuje puchar.  

Zawodnicy z miejsc I - VI otrzymują dyplomy. 

 

 

 

mailto:biegi.zukowo@wp.pl
http://www.elektronicznezapisy.pl/


W ogólnej klasyfikacji seniorskiej organizator przewiduje nagrody pieniężne za 

miejsca I-VI wśród kobiet i mężczyzn. 

 

- seniorzy i seniorki: 

 

      Mężczyźni    Kobiety:      
I- 750zł    I-   750zł 

II- 600zł            II-   600zł 

III- 400zł           III-   400zł 

IV- 300zł           IV-   300zł 

V- 200zł           V-    200zł 

VI- 100zł           VI-   100zł 

 

Natomiast w każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III otrzymują puchary 

oraz upominki. Na mecie na wszystkich uczestników biegów seniorskich 

czekać będą pamiątkowe odlewane medale. 

 

4. Pozostałe informacje  
 

1. Organizatorem „Żukowskich Biegów Przełajowych” jest Ośrodek Kultury 

i Sportu w Żukowie, sekcja lekkiej atletyki Gminnego Klubu Sportowego 

Żukowo oraz Pomorskie Ludowe Zespoły Sportowe. 

2. Zapisy do biegów uczniów szkół podstawowych odbywać się będą         

w biurze zawodów od godziny 11:00 do 12:30 !!! 

3. Zapisy do pozostałych biegów (gimnazjum i seniorzy) do godziny 13:30. 

4. Organizator prosi aby rodzice najmłodszych kategorii nie 

przychodzili na ostatnią chwilę by zapisać swoją pociechę. Wskazane 

jest by przyjść minimum 30 min przed biegiem i zrobić rozgrzewkę. 
5. Każdy uczestnik po biegu otrzyma zupę regeneracyjną oraz wodę 

mineralną, która będzie dostępna w wyznaczonym miejscu blisko mety. 

6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Organizator zapewnia obsługę medyczną. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczestników zawodów. 

9. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. 

10. Sędziego głównego i sędziów pomocniczych zapewnia organizator. 

11. W kwestiach spornych decyzje podejmuje sędzia główny i organizator. 

12. Dekoracja biegów młodzieżowych tj. szkół podstawowych  odbędzie się 

około godziny 14:00. Pozostałe kategorie wiekowe oraz dekoracja 

najlepszej szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej po biegu seniorów 

około godziny 16:00. 

13. Wśród osób, które ukończą Żukowskie Biegi Przełajowe organizator 

rozlosuje dodatkowe nagrody rzeczowe (loteria). Pierwsze losowanie, 



którego nagrodą główną będzie wieża HiFi nastąpi po biegach uczniów 

szkół podstawowych. Drugie losowanie, którego nagrodą główną będzie 

rower górski odbędzie się po biegu głównym. Warunkiem otrzymania 

nagrody jest odbiór osobisty. 

14. Uczestnicy poprzez zgłoszenie się do biegu oświadczają, że akceptują 

regulamin imprezy. 

15. Uczestnicy oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność i własne 

ryzyko oraz ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz 

osobom trzecim. 

16. Uczestnicy poprzez zgłoszenie do biegów wyrażają zgodę                        

na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku          

w materiałach promocyjnych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U.        

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. 


