XV Biegi
im. ks. kan. Stanisława Peplińskiego
Szlachta, 13 maja 2018 r. (niedziela) godz. 14:00
I

Cele biegów:
 upamiętnienie postaci wieloletniego proboszcza księdza kan. Stanisława
Peplińskiego
 upowszechnianie biegania jako formy czynnego wypoczynku

II

Miejsce:
Szlachta, Stadion im. W. Kuchty

III

Organizator:
ZSP Szlachta, UKS „Szlachta’’
OSP Szlachta

IV

Program imprezy:
13:30 Zapisy do biegów
14:00 Rozpoczęcie imprezy
14:10 Złożenie kwiatów przez delegację zawodników pod tablicą pamiątkową
14:30 Rozpoczęcie biegów według kategorii wiekowych:
bieg 100 m przedszkolaków dziewczęta ur. 2011 i młodsi
bieg 100 m przedszkolaków chłopcy ur. 2011 i młodsi
bieg 400 m dziewcząt 2010-2009 r.
(I-II kl.)
bieg 400m chłopców 2010-2009 r. (I-II kl.)
bieg 500 m dziewcząt 2008-2007 r.
(III-IV kl.)
bieg 500m chłopców 2008-2007 r.
(III-IV kl.)
bieg 900 m dziewcząt ur. 2006-2005 r. (V-VI kl.)
bieg 900 m chłopców ur.2006-2005 r.
(V-VI kl.)
bieg 900 m dziewcząt ur. 2004-2002 r. (VII SP, II-III gim.)
bieg 1200 m chłopców ur. 2004-2002 r. (VII SP, II-III gim.)
bieg otwarty 5000 m kobiety, 5000 m mężczyźni ur. 2001 r. i starsi
bieg dla wszystkich chętnych pod hasłem „Biegać każdy może” na dystansie
1000 m
16:00 Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród

V

Nagrody:
 miejsca I-VI –dyplomy, nagrody rzeczowe
 bieg otwarty – I-III nagrody rzeczowe
 bieg dla wszystkich „Biegać każdy może” - wśród wszystkich uczestników biegu
rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki

VI

Zgłoszenia:
Ze względów organizacyjnych grupy należy zgłosić (imię i nazwisko, rocznik zawodnika
oraz nazwę szkoły)
e-mailem na adres uksszlachta@gmail.com do 12.05.2018 r. Kontakt: tel. 58 5881323

VII

Inne:
 biegi odbywać się będą na bieżni stadionu oraz częściowo na drodze polnej, w biegu
na 5000m również po ulicy
 za ubezpieczenie i badania lekarskie odpowiedzialni są opiekunowie
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione
 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i rozstrzyganie spraw
spornych

Ponadto





w trakcie trwania imprezy:
akcja „Dar Serca”
stoiska gastronomiczne
występy dzieci i młodzieży
inne atrakcje

Biegi współfinansowane z funduszy:
Urząd Gminy Osieczna
Starostwo Powiatowe Starogard Gdański

TRASA XV BIEGÓW IM. KS. KAN. STANISŁAWA
PEPLIŃSKIEGO
400 m kl. I-II dz., chł.
500 m kl. III-IV dz., chł.
900 m kl. V-VI dz., chł.
kl. I-III gim. dz.

STADION GMINNY

META

1200 m kl. I-III gim. chł.
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