XXVI Bieg Papieski im. Św. Jana Pawła II Karlino 2018 r.
Regulamin biegów integracyjnych dzieci i młodzieży .
1. Termin: 10 czerwca 2018 r. godz. 11.10
2. Miejsce: Karlino, Stadion Miejski, ul. Kościuszki 1A
3. Uczestnicy:
- przedszkolaki
- młodzież ośrodków szkolno – wychowawczych (do lat 16)
- młodzież szkół podstawowych
- młodzież gimnazjalna
Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie ZGODY rodzica/opiekuna prawnego/w przypadku drużyn
szkolnych – dyrektora szkoły
4. Program minutowy biegów:
A) PRZEDSZKOLAKI
1) 11.10 chłopcy – rocznik 2015, dystans 50 m
2) 11.15 dziewczynki – rocznik 2015, dystans 50 m
3) 11.20 chłopcy - rocznik 2013-2014, dystans 100 m
4) 11.25 dziewczynki - rocznik 2013-2014, dystans 100 m
5) 11.30 chłopcy - rocznik 2011-2012, dystans 100 m
6) 11.35 dziewczynki - rocznik 2011-2012, dystans 100 m
B) SZKOŁA PODSTAWOWA
1) 11.50 dziewczęta – rocznik 2010, dystans 150 m
2) 11.55 chłopcy – rocznik 2010, dystans 150 m
3) 12.00 dziewczęta – rocznik 2009, dystans 200 m
4) 12.05 chłopcy – rocznik 2009, dystans 200 m
5) 12.10 dziewczęta – rocznik 2008, dystans 200 m
6) 12.20 chłopcy – rocznik 2008, dystans 200 m
7) 12.30 dziewczęta – rocznik 2007, dystans 200 m
8) 12.40 chłopcy – rocznik 2007, dystans 400 m
9) 12.50 dziewczęta – rocznik 2005-2006, dystans 400 m
10) 13.00 chłopcy – rocznik 2005-2006, dystans 600 m
C) GIMNAZJUM, Szkoły Podstawowe
1) 13.10 dziewczęta - rocznik 2002-2004, dystans 600 m
2) 13.20 chłopcy rocznik 2002 - 2004, dystans 800 m
Młodzież ośrodków szkolno – wychowawczych startuje na dystansach według kategorii wiekowych.
5. Zgłoszenia szkół – na listach wg wzoru:
- Imię i Nazwisko
- Rok urodzenia
- Szkoła /klub
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- Podpis nauczyciela/wychowawcy/opiekuna
W przypadku zgłoszeń drużyn zgoda Dyrektora szkoły/ośrodka. Szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę w każdej z
kategorii.
Zgłoszenia indywidualne – karta zgłoszenia do pobrania w biurze zawodów lub w HOMANIT ARENA
strony www.karlino.pl od dnia 20.05.2018

lub ze

6. Limity startowe:
 szkoły podstawowe (rocznik 2005-2006) oraz gimnazja i szkoły podstawowej (rocznik 2002 -2004) z
terenu powiatu białogardzkiego zgłaszają do każdego biegu po 6 dziewcząt i 6 chłopców – klasyfikacja
drużynowa, klasyfikacja indywidualna bez ograniczeń,
 Szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę w każdej z kategorii.
 w klasyfikacji indywidualnej dopuszczalny start zawodników spoza terenu powiatu białogardzkiego.
 Maksymalna ilość dzieci, która będzie dopuszczona do biegów to 800 osób. Rejestracja zawodników do
dnia 08.06.2018 (piątek) do godz. 20.00 lub wyczerpania puli nr startowych. Po zamknięciu listy
organizator dopuszcza możliwość przyjęcia większej liczby uczestników, ale bez gwarancji otrzymania
pakietu startowego.

7. Nagrody:
1) w każdym biegu nagradzanych jest po 6 zawodników, którzy otrzymują nagrody rzeczowe
2) wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowe znaczki,
3) w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych (rocznik 2005 - 2006) oraz gimnazjów i klas VII szkoły
podstawowej (rocznik 2002-2004) - chłopcy i dziewczęta, pierwsze trzy drużyny z terenu powiatu
białogardzkiego otrzymują nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy: I miejsce – 1200 zł, II miejsce – 1000
zł, III miejsce – 800 zł.
4) każda ze szkół startująca w klasyfikacji drużynowej może zgłosić tylko 1 drużynę w danej kategorii.
5) Pierwszych 800 uczestników biegów integracyjnych dla dzieci i młodzieży otrzymuje pakiet startowy
przygotowany przez sponsora głównego biegu firmę G.EN Gaz Energia Sp. z o.o.: okazjonalną
podkoszulkę XXVI Biegu Papieskiego oraz imienny numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie.
8. Organizacja biegów:
1) biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
2) trasa biegów przebiega na terenie stadionu,
3) start i meta na stadionie,
4) rejestracja zawodników w biurze zawodów od dnia 28.05.2018 do dnia 08.06.2018 (piątek) do godz.
20.00 w godzinach pracy Homanit Arena.
5) uczestnicy biegów nie posiadający na mecie metryczki startowej nie będą klasyfikowani,
6) zawodnicy zarejestrowani, którzy nie zgłoszą się na linię startu punktualnie – nie biorą udziału w biegu
7) sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny .
9. Finanse:
- koszt organizacji pokrywa UM Karlino, ZOSTiR,
- opłaty startowe od dzieci i młodzieży nie są pobierane
10. Dyrektor biegu Emilia Filipowicz – 604 581 434
11. Kierownikiem zawodów jest Franciszek Terech – 606 415 847
12. Kierownik biura biegów – Agata Mycek - 570 990 747
13. Sędzia główny biegu – Piotr Kołodziejczyk
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14. Promocja biegu – Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
w Karlinie, Magdalena 15. Jaworska – Dużyńska, Michał Ruskowiak, tel. 94 311 35 09.

16. Biuro zawodów i recepcja czynne (odbiór pakietów startowych):
08.06.2018 – piątek – godz. 8-21.00
09.06.2018r. – sobota – godz. 9-19.00
10.06.2018 r. (niedziela) – godz. 8.00-10.00

17. Zgłoszenia :
- pisemne na adres : Zarząd Obiektów sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o., ul.
Kościuszki 1A, 78-230 Karlino
- www.sport.karlino.pl, e-mail : hala@karlino.pl
- Celem dokonania zapisów należy przedłożyć organizatorowi wypełnioną i podpisaną przez
rodzica/opiekuna prawnego kartę uczestnictwa
- osoba do kontaktu: Agata Mycek (tel.570 990 747), Franciszek Terech (tel.606 415 847) ZOSTiR
Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 1A, Emilia Filipowicz – 604 581 434, kierownik startu: Beata Pawlik.
- Pierwsze 800 zgłoszonych dzieci ma zapewniony pakiet startowy: okazjonalną podkoszulkę XXVI
Biegu Papieskiego oraz imienny numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie przygotowane
przez sponsora głównego biegu firmę G.EN Gaz Energia Sp. z o.o.

wersja z dnia: 28. 05.2018, godz. 15.00
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