
REGULAMIN 
MŁODZIEŻOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH ROZGRYWANYCH z OKAZJI 
XXX JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO

MEMORIAŁ Winanda Osińskiego
 SZCZECINEK 28.04.2013r.

I. CEL Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci
i młodzieży

II. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

III. WSPÓŁORGANIZATOR STS Pomerania, SAPiK

III. PATRONAT Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

IV. PATRONAT MEDIALNY TVP Szczecin, Głos Koszaliński, Tygodnik 
„Temat” Radio ESKA, TV Gawex, TV 
Zachód, Kurier Szczeciński, Radio 
Koszalin

V. TERMIN 28.04.2013r.

VI. MIEJSCE Stadion miejski OSiR Szczecinek, 
ul. Piłsudskiego 3
tel. 94 37 210 91 (92)
e mail: osir@osir.szczecinek.pl

VIII. KATEGORIE, DYSTANSE, PROGRAM MINUTOWY
godz. 930 uroczyste otwarcie zawodów
godz. 935 bieg 700 m dziewcząt rocznik 2005

godz. 945 bieg 700 m chłopców rocznik 2005

godz. 955 bieg 700m dziewcząt rocznik 2004

godz. 1005 bieg 700m chłopców rocznik 2004

godz. 1015 bieg 700m dziewcząt rocznik 2003

godz. 1025 bieg 700m chłopców rocznik 2003

godz. 1035 bieg 700m dziewcząt rocznik 2002

godz. 1045 bieg 700m chłopców rocznik 2002

godz. 1055 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2000 - 2001

godz. 1105 bieg 1150m chłopców rocznik 2000 - 2001

godz. 1120 bieg 1150 m dziewcząt i chłopców rocznik 1997,98,99

godz. 1135 bieg 1500 m dziewcząt i chłopców rocznik 1996,95,94,93

Dekoracje sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi biegami

godz. 1150 bieg 200 m dziewcząt rocznik 2006

godz. 1200 bieg 200 m chłopców rocznik 2006

godz. 1210 bieg 200 m dziewcząt rocznik 2007

godz. 1220 bieg 200 m chłopców rocznik 2007

godz. 1230 bieg dzieci z rodzicami dzieci rocznik 2008 i młodsze

Zbiórka zawodników w poszczególnych biegach 10 minut przed startem.

Do biegów na dystansie 200 m zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 
26.04.2013r. (piątek).

godz. 1300 Start ostry biegu głównego

godz. 1415 dekoracja biegu głównego 

godz. 1430 losowanie upominków dla uczestników biegów młodzieżowych, 

którzy ukończyli bieg

VII. ZGŁOSZENIA
Szkoły  i  placówki  oświatowe  mogą  bez  ograniczeń  zgłaszać  uczestników  
w każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy). Szkoły zobowiązane są do
dostarczenia w terminie do dnia 26.04.2013r. list  uczestników wraz z pisemną
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w biegu. Wydanie kart
startowych  nastąpi  z  chwilą  złożenia  list  uczestników  do  Organizatora.
Dopuszcza się możliwość startu dzieci i młodzieży poza oficjalnym zgłoszeniem
ze szkoły (za zgodą i  odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).
Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą do dnia 28.04.2013r.

VIII. NAGRODY
Indywidualne w poszczególnych kategoriach za miejsca I - VI

UWAGA
Na podstawie kart startowych, spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą
bieg  rozlosowane  zostaną  nagrody  niespodzianki  –  prosimy  o  czytelne
wypełnienie kart.
W biegu dzieci z rodzicami nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc, wszyscy
uczestnicy  otrzymują nagrody niespodzianki.  Dodatkowo rozlosowane zostaną
zaproszenia na obiad do szczecineckich restauracji. 

IX. RÓŻNE Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy. 

X. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

Zapraszamy!

mailto:osir@osir.szczecinek.pl

