
REGULAMIN 

 

Nazwa: 
„MAŁY KARTOFELEK 2017” 

Organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Ujazd oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe 

Partnerzy: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe 

„STARTER” Pomiar czasu 

Cel imprezy: 
Propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Opolszczyzny 

Popularyzacja i upowszechnianie biegów wśród dzieci i młodzieży 

Promocja Gminy Ujazd 

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z rodzicami i wśród rówieśników 

Termin i miejsce: 
24 września 2017 r. (niedziela) godz. 12:20 – 15:30 

Biuro zawodów w PSP im. Adama Mickiewicza w Ujeździe w godz. 10:30-11:30 

STARTY poszczególnych kategorii wiekowych z ul. Starostrzeleckiej 16  (350 metrów od PSP) 

Warunki Uczestnictwa:    
- warunkiem udziału dziecka w biegu będzie wypełnienie formularza zgody (ZAŁĄCZNIK nr 1)  

przez rodzica/opiekuna prawnego i potwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

- Każdy zawodnik na STARCIE musi posiadać przypiętą agrafką wypełnioną karteczkę z imieniem 

i nazwiskiem, rocznikiem i kogo reprezentuje (ZAŁĄCZNIK nr 2) 

- grupowe zgłoszenia  udziału w biegach (ZAŁĄCZNIK nr 3) należy dokonać na adres mail: 

orian.show@interia.pl 

z podaniem imion, nazwisk, roczników i kogo reprezentują zawodnicy,  w  terminie do dnia  

21 września 2017 r.  

- za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie 

prawni.  

    
 

 

 

 

    Program zawodów: 

    10:30 do 11:30 Zapisy w biurze zawodów (weryfikacja zawodników) w PSP Ujazd 

    12:05 Wspólna rozgrzewka poprowadzona przez instruktora tańca 

    STARTY poszczególnych kategorii wiekowych z ul. Starostrzeleckiej 16  (350 metrów od PSP) 

    12:15 START Biegu Głównego na 10 km „KARTOFELEK” 

 

              STARTY BIEGÓW DZIECIĘCYCH „MAŁY  KARTOFELEK” i NW 

    12:20 KAT I   (roczniki: 2012 i młodsze) na 200m  

    12:30 KAT II  (rocznik: 2011, 2010 i 2009) na 300m                          

    12:50 – 13:30 FINISH zawodników z  Biegu Głównego 

    13:45 KAT III (rocznik: 2008, 2007 i 2006) na 400m 

    14:00 Start Rekreacyjnego Marszu z Kijkami NW na 4 km        

    14:05 KAT IV (rocznik: 2005, 2004, 2003 i 2002) na 500m  

     

     

    ok.15:00 DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 

 

 



Uwaga!!! 
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu. 

Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców. 
Trzy pierwsze miejsca otrzymują statuetkę na podium 

Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek i dyplom 
Trasa o nawierzchni twardej (betonowej)   

TRASA  i DYSTANS  MOŻE ULEC ZMIANIE!!! 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne! 

Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna 
 

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem: 

 

  

Pomiar czasu „STARTER” Anna Orian 602 534 780 

                                                       Koordynator zawodów Piotr Orian 604 589 483 

 

 

 


