
    

                                                        

 

REGULAMIN IV BORKOWSKIEGO BIEGU INTEGRACYJNEGO 

 

1. Cel zawodów: 

-  popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

- promowanie sportu wśród społeczności lokalnej; 

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez wypracowanie właściwych nawyków zdrowotnych; 

- kształtowanie tolerancji i pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych; 

- integracja społeczności lokalnej poprzez sport; 

2 . Organizator zawodów: 

- Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” w Borkowie Kościelnym,  

- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, 

- Urząd Gminy w Sierpcu, 

- Szkolne Koło Wolontariatu Pomocna Dłoń w Borkowie Kościelnym,  

- Parafia Św. Apolonii w Borkowie Kościelnym, 

- Rada Powiatowa LZS Sierpc, 

- Mazowieckie TKKF w Warszawie,  

- TKKF Kubuś w Sierpcu, 

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sierpcu, 

- OSP w Borkowie Kościelnym, OSP w Borkowie Wielkim, 

- Patronat Medialny: Ekstra Sierpc. 

3. Termin i miejsce zawodów: 07 czerwca 2019r o godz. 9.30 -  Szkoła Podstawowa w Borkowie 

Kościelnym, ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc 

4. Program zawodów: 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW 

 8.30 Przyjazd uczestników zawodów.  

 Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 07.06.2019r. do godz. 09.15 w biurze zawodów; 

 09.30 Uroczyste Otwarcie Zawodów; 

 09.35  Bieg Krasnala rocznik 2012 i młodsi w kategorii  dziewcząt na dystansie 200m; 

 09.40 Bieg Krasnala rocznik 2012 i młodsi w kategorii chłopców na dystansie 200m; 

 09.45 Bieg Krasnala rocznik 2011 w kategorii chłopców na dystansie 200m.  

 09 50  Bieg Krasnala rocznik 2011 w kategorii dziewcząt na dystansie 200m.  



 10 00 Bieg Wolontariusza w rocznikach 2009 – 2011 w kategorii dziewcząt na dystansie 200m; 

 10 05 Bieg Wolontariusza w rocznikach 2009– 2011 w kategorii chłopców  na dystansie 200m; 

 10 10 Bieg Wolontariusza w rocznikach 2006– 2008 w kategorii chłopców  na dystansie 200m; 

 10 15 Bieg Wolontariusza w rocznikach 2006 – 2008 w kategorii dziewcząt na dystansie 200m; 

 10.25 Start osób niepełnosprawnych z upośledzeniem kończyn dolnych na dystansie 300m; 

 10.30 Start osób niepełnosprawnych na dystansie 300m; 

 10.40 Bieg dziewcząt z rocznika 2003 - 2004 na dystansie 800m (mapka - kolor zielony); 

 10.50 Bieg chłopców z rocznika 2003 - 2004 na dystansie 1000m. ( mapka kolor żółty i zielony); 

 11.00 Bieg dziewcząt ze Szkół Podstawowych z rocznika 2005  na dystansie 800m (mapka – kolor 

zielony); 

 11.10 Bieg dziewcząt ze Szkół Podstawowych z rocznika 2006  na dystansie 800m (mapka - kolor 

zielony); 

 11.20 Bieg dziewcząt ze Szkół Podstawowych z rocznika 2007  na dystansie 700m (mapka - kolor 

zielony); 

 11 30  Start kobiet i mężczyzn w kategorii Nordic Walking; 

 11 40 Bieg dziewcząt ze Szkół Podstawowych  z rocznika 2008  i młodsi  na dystansie 700m (mapka 

- kolor zielony); 

 11.50 Bieg chłopców ze Szkół Podstawowych z rocznika 2005 na dystansie 800m (mapka- kolor 

zielony); 

 12.00 Bieg chłopców ze Szkół Podstawowych z rocznika 2006 na dystansie 800m (mapka- kolor 

zielony); 

 12.10 Bieg chłopców ze Szkół Podstawowych z rocznika 2007 na dystansie 800m (mapka- kolor 

zielony); 

 12.20 Start Biegu Głównego w kategoriach OPEN (mapka - kolor różowy); 

 12.30 Bieg chłopców ze Szkół Podstawowych z rocznika 2008 i młodsi  na dystansie 800m (mapka - 

kolor zielony); 

 12.50  Wręczanie  Pucharów i Dyplomów z poszczególnych biegów; 

 

5. REGULAMIN 

Prawo startu mają osoby niepełnosprawne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów z powiatu 

sierpeckiego oraz zaproszone szkoły z innych powiatów.   

Wymagane dokumenty: zgłoszenie imienne na załączonym druku do pobrania na stronie 

www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl , podpisane przez dyrektora szkoły  i nauczyciela wychowania fizycznego, 

zgody rodziców.  

 Zawodnik ma prawo startu  tylko w jednej kategorii wiekowej. 

http://www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl/


W kategorii OPEN prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat, za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego,  zaproszone szkoły, organizacje,  osoby dorosłe zamieszkałe w powiecie 

sierpeckim.  

Osoby pełnoletnie wypełniają oświadczenie, dotyczące stanu zdrowia pozwalającego na uczestnictwo 

w biegu. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl.  

Obowiązuje całkowity zakaz startu w obuwiu z kolcami. 

Kategorie wiekowe w biegu OPEN: 

Kategoria I -  kobiety w wieku do 50lat 

Kategoria II – kobiety w wieku powyżej 50 lat   

Kategoria III -  mężczyźni w wieku 16-19 lat 

Kategoria IV– mężczyźni  w wieku 20-49 lat 

Kategoria V – mężczyźni w wieku 50 lat i powyżej  

 

Osoby niepełnosprawne startują w kategorii męskiej i żeńskiej na dystansie 300m. W kategorii 

Nordic Walking kobiety i mężczyźni startują na dystansie 5000m  bez podziału na kategorie wiekowe.  

W czasie startu i biegu każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kartę startową opieczętowaną 

i odpowiednio oznaczoną na starcie przez sędziów. Po ukończeniu biegu uczestnik oddaje kartę na 

mecie sędziemu. Zawodnik, który nie będzie posiadał znaku kontrolnego na starcie oraz mecie nie 

zostanie sklasyfikowany. 

. 

6. OCENA WYNIKÓW  

Dla szkół podstawowych będzie prowadzona punktacja zespołowa według zasady: 

I miejsce: 10 pkt. 

II  miejsce: 9pkt. 

III  miejsce: 8 pkt. 

IV-V miejsce: 7-6 pkt. 

VI  VII miejsce: 5-4 pkt. 

VIII – IX  miejsce: 3 – 2 pkt. 

X – XV: 1pkt.  

Biegi Krasnala, Wolontariusza i Osób Niepełnosprawnych nie są  klasyfikowane w punktacji 

drużynowej.  

7. FINANSOWANIE: 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator imprezy. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

Impreza współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

8. NAGRODY: 

Medale, statuetki, koszulki i dyplomy 

http://www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl/


Zespołowo: dla szkół podstawowych,  za miejsca 1-3 puchary oraz dyplomy. Nagrody w biegu OPEN 

nie dublują się.  

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub skradzione podczas imprezy.   

Uczestniczy Biegu OPEN biorą udział na własną odpowiedzialność.  

Uczestniczy Biegów będą poruszać się z godnie z przepisami o ruchu drogowym.  

Zgłoszenia i karty startowe są do pobrania na stronie  www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl  

Program minutowy może ulec niewielkiej korekcie.  

Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym oraz organizacje 

współpracujące przy realizacji biegu zawarte w Regulaminie IV Borkowskiego Biegu Integracyjnego,  

w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć                       

i sprawozdań z zawodów w różnego rodzaju mediach. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas zawodów. 

 

 

 

Tel. do organizatorów: 

24/275-15-31 

600-707-786 

508-194-559 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsborkowo.gmina.sierpc.pl/


Mapy IV Borkowskiego Biegu  Integracyjnego 

 

 

    Trasa biegu dla osób niepełnosprawnych 

    Trasa biegu wspólna  dla dzieci z rocznika 2005 -2008 

 Trasa biegu rocznik 2003 - 2004 

 Trasa biegu OPEN i  Nordic Walking 

 

 

 

 

 

 



 


