
DRODZY SPORTOWCY  !     SZANOWNI GOŚCIE  ! 
W imieniu władz samorządowych miasta Turku serdecznie zapraszamy    

do  udziału  w  XXVII                                                          
Ogólnopolskich   Biegach    Niepodległości.              

     

                                                                                      Burmistrz Miasta Turku           
                                                     Romuald Antosik        
  
       R  E  G  U  L  A  M  I  N 

XXVII OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI   
 

I. CEL ZAWODÓW 
  - Uczczenie  98  Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości, 
   - Wzbogacenie programu obchodów rocznicy 675–lecia  miasta Turku 
   - popularyzacja biegania jako: najprostszej formy ruchu, zdrowego stylu 

życia,  przeciwdziałanie   zjawiskom   patologii   społecznej,  czynnego  
     rodzinnego wypoczynku i realizacja kalendarza imprez.  
II. ORGANIZATORZY    
    - Samorząd Miasta Turku.    
    - Ognisko Statutowe TKKF „TĘCZA” w Turku,   
III. WSPÓŁORGANIZATORZY     
     - Samorząd Powiatu Tureckiego,  
     - Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Turku, 
     - Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku,    
     - Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy MOPS,                                      
     - Fundacja „Złota Godzina” w Turku,       
     - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku. 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. 11 listopada  2016 rok, godzina 1045 – stadion 1000-lecia w Turku 
2. Biuro zawodów – kryta  pływalnia  ul. Sportowa  9 a. 

 
V. PROGRAM  MINUTOWY,  KAT.  WIEKOWA,  DYSTANS     
                         ◄ BIEGI UCZNIÓW GIMNAZJÓW ► 

godz. 10.45 dziewczęta ur. 2001 - 2002 ...........  1200 m 
godz. 10.52 chłopcy ur. 2001 - 2002 .................  1200 m 
godz. 10.59 dziewczęta ur. 2003.........................  1200 m 
godz. 11.o6 chłopcy ur. 2003..............................  1200 m 
   ◄ BIEGI  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ► 
godz. 11.13 dziewczęta ur. 2004 ................... 800 m 
godz. 11.20 chłopcy ur. 2004 ........................ 800 m 
godz. 11.27 dziewczęta ur. 2005.................... 800 m 
godz. 11.34 chłopcy ur. 2005 ........................ 800 m 
godz. 11.41 dziewczęta ur. 2006    ................... 800 m 
godz. 11.48 chłopcy  ur. 2006 ....................... 800 m 
godz. 11.55 dziewczęta ur. 2007 ................... 400 m 
godz. 12.oo chłopcy ur. 2007 ........................ 400 m 
godz. 12.o5 dziewczęta ur. 2008 ................... 400 m 
godz. 12.10 chłopcy ur. 2008 ........................ 400 m 
godz. 12.15 dziewczęta ur. 2009 ................... 400 m 
godz. 12.20 chłopcy ur. 2009 ........................ 400 m 

    ◄ BIEGI  NAJMŁODSZYCH ►(dot. przedszkoli i szkół  podstawowych) 
godz. 12.35 dziewczęta ur. 2010 i 2011 …………….. 200 m 
godz. 12.42 chłopcy ur. 2010 i 2011  ………………… 200 m 
godz. 12.50 dziewczęta ur.2012 i młodsze............ 200 m 
godz. 12.58 chłopcy ur. 2012 i młodsi................. 200 m 

        Wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu każdego biegu dziecięcego.  
III  BIEG ULICZNY - 10 km - start godz.12.30  

(Więcej informacji o biegu – LKS „Maraton” Turek)  

XVIII REKREACYJNY MARSZOBIEG RODZINNY 

- godz. 13.05 - 800 m. 
 1.Prawo startu posiadają rodziny minimum 2-osobowe, w tym jeden  z  rodziców 
    (np.:  rodzic  z   dzieckiem  lub  dziećmi,   małżeństwo).  
 2. Zapisy do MARSZOBIEGU prowadzone będą na STADIONIE do  godz.12.48, 
 3. Obowiązkiem   każdej   rodziny  jest  pokonanie   dystansu   razem   oraz 

          przekroczenie  linii   mety   razem   całym   składem  drużyny  rodzinnej, 
      4. Wśród rodzin, które  zaliczą  MARSZOBIEG ( zgodnie  z  pkt. 1 i 3 )  zostaną    
         rozlosowane nagrody rzeczowe: ROWER GÓRSKI, NAMIOT, PLECAK   
       TURYSTYCZNY,ŚPIWÓR TURYSTYCZN, TORBA SPORTOWA itp.  

VIII  RAJD  NORDIC  WALKING – godz.13.05 – 800 m. 
 1. Prawo  udziału  posiadają  wszyscy,  którzy pragną uczcić w ten  czynny  sposób    
      Narodowe Święto Niepodległości; posiadają własny sprzęt sportowy do marszu;       
      podpiszą   oświadczenie  (na stadionie)  o  starcie  w rajdzie   na   własną odpo-   
      wiedzialność  (podstawa prawna  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
      z dn.12.09.2001r.Dz.U.Nr101poz.109),   
   2. Zapisy  do  RAJDU  prowadzone będą na STADIONIE do  godziny 12.48,  
  3. Wśród  uczestników, którzy  przejdą trasę  RAJDU  zostaną  rozlosowane na-   
     grody rzeczowe:  PLECAK  TURYSTYCZNY,  TORBA  SPORTOWA 
     firmy „ADIDAS”,  ŚPIWÓR TURYSTYCZNY  itp..        
ok. Godz. 13.15  Losowanie  nagród  rzeczowych indywidualnych 

i  wręczenie  nagród  drużynowych dla szkół 
 VI. UCZESTNICTWO  I   SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

1. Obowiązuje zgłoszenie - zapisy, które należy dokonać na stadionie w dniu 
imprezy (dot. Marszobiegu Rodzinnego i Rajdu Nordic Walking) oraz należy 
posiadać aktualne badania lekarskie (dot. wszystkich biegów młodzieżowych 
marszobiegu i rajdu), za aktualne badania lekarskie i stan zdrowia 
zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel (opiekun) lub sam 
startujący, a w przypadku dzieci zgłoszonych przez rodziców – sami rodzice. 
Zgłaszając się do biegu zawodnik akceptuje regulamin i oświadcza tym 
faktem, że Jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.                                                                 

2. Każdy zawodnik powinien posiadać KARTĘ STARTOWĄ (dot. biegów  
dziecięco - młodzieżowych) i zgłosić się na linię startu biegu w swojej 
kategorii wiekowej. Na karcie startowej należy podać: 

             - nazwisko i imię,       - rok urodzenia,        - szkołę,        - miejscowość, 
3. Na STARCIE KARTY STARTOWE będą stemplowane przez sędziów, brak 

stempla powoduje dyskwalifikację zawodnika na mecie.  
4. Wszystkie biegi,  marszobieg i rajd mają charakter rekreacyjny. 
5. Szatnie dla uczestników biegów  dziecięcych  i  młodzieżowych mieszczą się 

w Szkole Podsta. nr 4  ul.Sportowa  9, (grupy zorganizowane - szkoły, kluby). 
6. Wymagane będą na mecie legitymacje szkolne od pierwszych czterech 

zawodników w poszczególnych biegach . 
7. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma talon na ciepły posiłek.  

 VII. KLASYFIKACJA 
    1.  Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa w biegach dziecię-  
        co-młodzieżowych. 
    2.  Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa łącznie dziewcząt i chłopców dla   
         szkół podstawowych oraz  gimnazjów, o  miejscu zespołu - drużyny decyduje   
         ilość zdobytych punktów wg  klucza: I  m-ce  15 pkt., II  m-ce  12 pkt., III m-ce      
         9 pkt., IV m-ce  7 pkt., V m-ce  5 pkt.,  VI m-ce 3 pkt.,  VII m-ce 1 pkt. i  dalsze    
         otrzymują  po 1 pkt.(do końca wszyscy zawodnicy  w biegach dziecięco-mł.) 
     3. Uczniowie ur. 2010 roku (6 lat) uczęszczający do I klasy szkoły podstawowej  
         zdobywają punkty dla  swojej  szkoły  biegając  w   biegu   przedszkolaków  
        zgodnie  ze swoim rokiem urodzenia.   
VIII. NAGRODY I PUCHARY 
  1.Puchary: - miejsca  I – IV   dla szkół  podstawowych  zgodnie  z pkt. VII. 2,  
                        - miejsca  I – III    dla gimnazjów zgodnie z pkt. VII. 2..     

                  
2. Medale i dyplomy:  

  - za  miejsca I - IV zawodnicy otrzymują  medale i dyplomy,  (dot. biegów   
    dziecięcych i  młodzieżowych)                    
  - wszyscy uczestnicy otrzymują „buton”  (dot.  przedszkolaków, uczniów szkół 

         podstawowych., gimnazjów i  wszystkich wolontariuszy i organizatorów). 
  3. Nagrody indywidualne: 
        - pierwszych 4  zawodników  w  biegach  przedszkolaków,   uczniów  szkół  

     podstawowych i  gimnazjów, 
   - nagrody do  losowania: PLECAKI, ŁYŻWOROLKI, PIŁKI  NOŻNE    

         ŚPIWÓRY,(dot.biegów uczniów szkół)oraz 4 NAGRODY RZECZOWE     
         (dot. biegów  przedszkolaków) -  obecnych w  momencie  losowania na     
          stadionie, z wyjątkiem uczestników  przyjezdnych – nagrodę może odbierać   
             opiekun nauczyciel, 
        - nagroda  dla  najliczniejszej rodziny (dot. Marszobiegu Rodzinnego), 
        - nagrody do losowania (dotyczy Marszobiegu  Rodzinnego):                   

     ROWER GÓRSKI - ufundowane przez Burmistrza Miasta Turku,    
    NAMIOT, PLECAK TURYSTYCZNY, ŚPIWÓR,TORBA 
SPORT.itp.  

 4.  Nagrody  drużynowe  dla  szkół  podstawowych  ufundowane  przez       
      Burmistrza Miasta Turku: I miejsce - kolce lekkoatletyczne  4 par,  

                                II miejsce - kolce lekkoatletyczne  3 pary,  
              III i IV miejsce - kolce lekkoatletyczne po 2 pary.                 

 5.  Nagrody drużynowe dla gimnazjów ufundowane przez Burmistrza 
      Miasta  Turku:    I miejsce - kolce lekkoatletyczne 4 par, 

                   II miejsce - kolce lekkoatletyczne  3  pary,   
              III miejsce - kolce lekkoatletyczne 2  pary.  

IX. SPRAWY FINANSOWE 
   1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, włącznie z ubezpieczeniem od OC. 
    2. Koszty osobowe uczestników pokrywają  jednostki  delegujące  lub  uczestnicy   
       w zakresie własnym, włącznie z ubezpieczeniem od NNW. 
   3. Projekt dofinansowany przez Samorząd Powiatu Tureckiego. 
X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE I  INNE  INFORMACJE 
  1. Biegi dziecięce, Rajd i Marszobieg Rodzinny są  imprezami  rekreacyjnymi.  
  2. Uczestnicy  startują  na własną  odpowiedzialność ( podstawa  prawna Rozpo-    
       rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12.09.2001r.Dz.U.Nr101poz.109), 
  3.  Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na wykorzystanie fotografii, na których się    
       znajdują do celów promocyjnych oraz informacyjnych. 
  4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.         
  5. O sprawach  nie  ujętych  regulaminem oraz  interpretacji  niniejszego  regula-              

   minu decydują  organizatorzy. 
  6. Trasy  wszystkich  biegów  są  częściowo  o nawierzchni ziemnej  i  częściowo       
      o nawierzchni betonowej.   Zakaz  startu  w  kolcach  lekkoatletycznych.    
  7. Komunikat końcowy będzie zamieszczony na stronie – www.miastoturek.pl                                        

                                                           
Organizatorzy  

 
 
 

 
 
 
 

 
* UBIEGŁOROCZNI I TEGOROCZNI * 

      *SPONSORZY  I   FUNDATORZY   NAGRÓD  c.d. * 
Stanisław Paszak-Zakład Mięsny w Olszówce 

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku 
Muzeum Miasta Turku im. J.Mehoffera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


