
BIEG PO EUROPIE - mały bieg na orientację 

ORGANIZATOR:  

   Urząd Gminy Tymbark  

WSPÓŁORGANIZATOR:  

   Gimnazjum Samorządowe  w Tymbarku  

CEL IMPREZY:  

    - Upowszechnianie biegania, 

                                   -  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,  

- Rozpowszechnianie aktywności sportowej w ramach Europejskiego   

 Tygodnia Sportu.  

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW : 

15.09.2016 r. czwartek  

godz. 10.00 

BOISKO REZERWOWE i „ORLIK” TYMBARK  

Uczestnicy: 

Uczniowie z szkół podstawowych klasy IV-VI po 10 zawodników  (5 dziewczynek i 5 

chłopców) oraz gimnazjalnych po max 16 zawodników (8 dziewczynek i 8 chłopców) z Gminy 

Tymbark. 

Regulamin zawodów : 

Bieg odbywać się będzie na terenie zamkniętym w obrębie boiska rezerwowego oraz boiska 

„Orlik”. 

Każdy z uczestników otrzymuje kartę startową z numerami punktów kontrolnych do 

znalezienia i odbicia ich za pomocą perforatora na karcie oraz mapkę rozmieszenia tych 

punktów. Punkt kontrolny to słupek z perforatorem do odbicia znalezionego punktu na karcie 

Będzie on symbolizował państwo europejskie. 

Zawodnicy startują co minutę po dwie osoby (dziewczynka i chłopiec). Czas startu i mety 

wpisywany jest na kartę startową . Różnica czasu między czasem startu i mety jest czasem 

biegu. 

O zwycięstwie decyduje czas biegu oraz właściwe znalezienie wszystkich swoich punktów 

kontrolnych znajdujących się na karcie startowej. Niepoprawne znalezienie punktów 

kontrolnych dyskwalifikuje zawodnika.  

Długość biegu 800–1000 m w zależności od kategorii. 

 



 

Kategorie: 

1) dziewczęta szkoły podstawowe, 

2) dziewczęta gimnazjum, 

3) chłopcy szkoły podstawowe,  

4) chłopcy gimnazjum 

 

PROGRAM ZAWODÓW : 

9.30–9. 50  wydawanie kart startowych i weryfikacja zgłoszeń – budynek korty tenisowe  

10.00–10.10 otwarcie zawodów  

10.15 – start pierwszych zawodników według listy startowej  

11.45 – zakończenie zawodów 

........  – dekoracja zwycięzców biegu  

ZGŁOSZENIA: 

Do 13 .09.2016 (wtorek)  za pomocą e-maila: pa.bj@wp.pl 

Osoba do kontaktu: Barbara Janczy, tel. 600 91 94 96  

  

NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:   

- Medale za miejsca I-III, dyplomy za miejsca I-VI; drobne upominki  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
 

 Uczestników obowiązuje sportowy strój oraz odpowiednie obuwie do biegania, 
 Każdy z uczestników musi posiadać zgodę rodzica (prawnego opiekuna na udział  

w zawodach,  
 Zawodnicy ze szkół są pod opieka nauczycieli, opiekunów,  
 Zmiany w regulaminie może dokonać organizator biegu, 
 Zawodnicy dojeżdżają na swój koszt. 

 

 

 

 

                                                                ZAPRASZAMY  !!! 

mailto:pa.bj@wp.pl

