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R E G U L A M I N 
VIII Biegu Papieskiego  

PIASECZNO, 6 maja 2016, godzina 12.00 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki i organizację VII Biegu Papieskiego, który odbędzie się       
na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Piasecznie  dla szkół podstawowych (klasy VI) 
oraz gimnazjalnych z gminy Piaseczno.  
 

§ 2 
Organizatorem  VIII Biegu Papieskiego  jest Gimnazjum nr 2  im. Jana  Pawła II,  Aleja     
Kalin 30,  05 – 500  Piaseczno  tel.  22 715 34 77; Koordynator: Agata Szajna, tel. 783 544 555, 
oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe ,,Kondycja” 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16; 
Koordynator: Wiesław Paradowski, tel. 604 466 206. 
W konkursie przyznane zostaną: 
-nagrody indywidualne: medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategorii dziewcząt                         
i chłopców; 
-nagrody zespołowe: dyplomy klasyfikacji ogólnej  dla najlepszych szkół.   
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz  wręczenie nagród nastąpi 13 maja  2016 r., podczas 
uroczystości X Edycji Konkursu Papieskiego. W trakcie akademii zostanie przedstawiona 
fotorelacja  z wydarzenia.  
 
 II. CELE                                                                                

1. Uhonorowanie Patrona szkoły św. Jana Pawła II. 
2. Rozwijanie postaw prozdrowotnych, promowanie aktywnego stylu życia. 
3. Promocja biegania oraz integracja środowiska szkolnego. 
4. Rywalizacja sportowa szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Piaseczno na bieżni 

lekkoatletycznej.  
5. Promocja nowej inwestycji Stadionu Miejskiego w Piasecznie.  

 
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W biegu uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych (kategoria GM) oraz uczniowie klas 
VI szkół podstawowych (kategoria SP) z gminy Piaseczno oraz nauczyciele z tych szkół.  

2. Młodzież rywalizuje osobno w kategorii dziewcząt i chłopców, a nauczyciele tworzą 
sztafetę 4 razy 400 metrów. 

3. Reprezentacja szkół podstawowych składa się maksymalnie z trzech uczennic i trzech 
uczniów z klasy szóstej. W klasyfikacji generalnej liczone są najlepsze wyniki dwóch 
uczestników  (1 uczennica i 1 uczeń).  Reprezentacja gimnazjum składa się maksymalnie 
z 9 uczennic i 9 uczniów z klasy I, klasy II, klasy III. W klasyfikacji generalnej liczone są 
najlepsze wyniki  sześciu  zawodników i  zawodniczek z poszczególnych klas (I-III). 

4. Startujący zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców,                             
za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszający (szkoły, rodzice).  

5. Uczniowie biegną obowiązkowo w białych koszulkach. Istnieje możliwość nabycia białej, 
pamiątkowej koszulki z logo biegu na miejscu zawodów. 



 

 2 

6. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania 
skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Szkoły zrzekają się prawa 
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody 
związanej z zawodami. 

7. Każda szkoła ma obowiązek podpisać oświadczenie w sprawie zapoznania się                               
z regulaminem biegu, które otrzyma przed Biegiem Papieskim.  

 
 
IV. KONKURENCJE BIEGOWE: 
Kategoria SP (dla szkół podstawowych) 
   - Bieg na dystansie 800 metrów dla dziewcząt 
   - Bieg na dystansie 1000 metrów dla chłopców 
Kategoria Gimnazjum (dla szkół gimnazjalnych) 
- Bieg na dystansie 800 metrów dla dziewcząt; 
     *kategoria – klasy pierwsze 
     *kategoria – klasy drugie  
     *kategoria – klasy trzecie 
- Bieg na dystansie 1609 metrów (mila) dla chłopców 
      *kategoria – klasy pierwsze 
      *kategoria – klasy drugie  
      *kategoria – klasy trzecie 
Kategoria Nauczyciele (szkoły podstawowe i gimnazjalne) 
  Sztafeta 4 razy 400 metrów   
  
 
V. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia dostępne będą drogą online od dnia 6 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.               
lub e-mailem agataszajna@wp.pl oraz biuro@abckondycja.pl  do 30 kwietnia 2016 r.  Korekta 
zgłoszeń w dniu zawodów będzie możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach uczestników          
od godz. 11.00 do godz. 11.30 w miejscu startu.                         
 
 
VI. HARMONOGRAM 
11.30 – 12.00 przygotowanie zawodników do zawodów; szatnie na terenie Stadionu Miejskiego, 
ewentualna korekta zgłoszeń zawodników lub dodatkowe zgłoszenia,                        
12.00 – powitanie zawodników i omówienie VIII Biegu Papieskiego 
12.15 – indywidualna rozgrzewka na bieżni lekkoatletycznej  
12.30 – start VIII Biegu Papieskiego:  
        * szkoły podstawowe (SP), kategoria dziewcząt (bieg na 800 metrów) 
        * szkoły podstawowe (SP), kategoria chłopców (bieg na 1000 metrów) 
        * szkoły gimnazjalne (GM), kategoria dziewcząt (bieg na 800 metrów 
   -klasy pierwsze 
   -klasy drugie  

-klasy trzecie 
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        * szkoły gimnazjalne (GM), kategoria chłopców (bieg na 1609 metrów) 
-klasy pierwsze  
-klasy drugie  
-klasy trzecie 

         * nauczyciele – sztafeta 4 razy 400 metrów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych  
14.00 - zakończenie biegów, nieoficjalne ogłoszenie wyników oraz podsumowanie biegu.   
14.00 – 15.00 słodki poczęstunek. 
 
 
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Każdy z uczestników, przy starcie otrzyma numery startowe, które powinny być zgodne                
z numeracją listy zawodników ze szkoły. Organizator postara się o bezpłatny transport dla szkół. 
W przypadku braku środków na transport nauczyciele proszeni są o zmobilizowanie rodziców        
w celu zapewnienia dojazdu dzieci na zawody. Mile widziane będą szkolne grupy kibiców.          
Po biegach na wszystkich uczestników zawodów sportowych czeka słodki poczęstunek                 
w Kawiarence Jana Pawła II.    


