
 

„XIV Tarnogórski Bieg Sedlaczka”  

Termin : 9 września 2017 r. (sobota) 

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa Nr 15 (do czwartku przed zawodami), okolice muszli 

koncertowej (w dniu zawodów), Zarząd Miejski SZS, Szkoła Podstawowa Nr 3 (oznakowanie 

i  wytyczanie trasy, inne kwestie organizacyjne). 

Miejsce: Park Miejski ul. Kard. S. Wyszyńskiego (alejki asfaltowe). 

Uczestnictwo: do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy (drużyny) zgłoszone przez 

szkoły z terenu Powiatu Tarnogórskiego, tylko pod opieką opiekuna (wychowawcy). 

Zawodnicy bez opiekuna do zawodów nie zostaną dopuszczeni! 

Wydawanie numerów startowych na 45 minut przed danym biegiem w biurze zawodów. 

Program:  

9 00   - wydawanie numerów startowych; 

9 20  - otwarcie zawodów; 

9 30  -12 45   - konkurencje biegowe oraz wręczenie nagród; 

Wręczanie nagród realizowane będzie na bieżąco. 

  

Konkurencje :  

 bieg integracyjny na dystansie ok. 400 m (reprezentacje dziewcząt i chłopców 

mających orzeczenie o niepełnosprawności, rocznik 2003 i starsi – start ok. godz. 9.30; 

 bieg na dystansie ok. 800 m (reprezentacje dziewcząt i chłopców, liczące max. po 6 

uczniów klas V-VII szkół podstawowych, rocznik 2004 i młodsi) – start: godz. 9.40 

(dziewczęta) i godz.9.55 (chłopcy);  

 bieg samorządowca (“VIP”) na dystansie ok. 1.000 m  – Radni Miasta i Dzielnic, Radni 

Powiatu Tarnogórskiego, Radni Miast i Gmin Powiatu Tarnogórskiego, kierownictwa 

Urzędów Miast i Gmin Powiatu Tarnogórskiego, członkowie Zarządu Powiatu 

Tarnogórskiego i kierownictwo Starostwa Powiatowego, dyrekcje i zarządy firm i 

instytucji z terenu Powiatu Tarnogórskiego (klasyfikacja w kategorii kobiet i mężczyzn 

oraz kategorie wiekowe do lat 45 oraz powyżej 45 lat) – start: ok. godz.10.20; 

 bieg na dystansie ok. 1.000 m (reprezentacje dziewcząt i chłopców, liczące max. po 6 

uczniów klas II-III klas gimnazjalnych - szkół podstawowych, rocznik 2002 i młodsi) – 

start: ok. godz. 10.45 (dziewczęta) i ok. godz.11.10 (chłopcy); 

 bieg na dystansie ok. 1 000 m  (reprezentacje dziewcząt) i ok. 1.800 m (reprezentacje 

chłopców), liczące max. po 6 uczniów klas I-III szkół licealnych i techników, rocznik 



1999 i młodsi) – start: ok. godz.  11.30 (dziewczęta) i ok. godz.11.45 (chłopcy). 

 marsz Nordic Walking na dystansie ok. 1.000 m z udziałem członków Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, samorządowców oraz w kategorii otwartej – start ok. 

godz. 12.30 

 

Nagrody:  

Uczestnicy biegów i ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe koszulki.  

W każdej konkurencji przewiduje się dla zawodników zgłoszonych  przez szkoły i placówki:  

- nagrody rzeczowe za zajęcie I –V miejsca indywidualnie w kategorii dziewcząt i chłopców;  

- dyplomy i medale za zajęcie I –III miejsca indywidualnie w kategorii dziewcząt i chłopców;   

- puchary i medale za zajęcie I – III miejsca zespołowo  w kategorii dziewcząt  i chłopców [o 

wyższym miejscu danej drużyny decyduje najmniejsza suma miejsc (punktów), osiągniętych 

przez trzech najlepszych zawodników. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez 

dwie lub więcej drużyn, o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce zajęte przez najlepszego 

zawodnika (drugiego itd.).  

Wręczenie nagród indywidualnych i drużynowych nastąpi w dniu zawodów.  

Uwaga: postanowienia dotyczące nagród rzeczowych nie dotyczą marszu Nordic Walking. 

Zgłoszenia:    

Drużyny szkolne (wykazy imienne zawodników) należy zgłaszać tylko w formie elektronicznej 

do dnia 7 września br. - do czwartku (do godz.17.00) bezpośrednio Agnieszce Grzesiuk [SP 15, e- 

mail: tekla1@onet.eu, tel.: 661-819-825];  

Informacje:   

Wszelkich informacji w zakresie Biegu udziela się w Wydziale Edukacji, Sportu, Turystyki i 

Zdrowia – Referat Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 

(pok. 74, tel.: 32-39 - 33- 746, e – mail: januszwtorek@wp.pl); 

Postanowienia końcowe:   

- obowiązuje obuwie i strój sportowy, 

- organizator zapewnia ubezpieczenie, opiekę lekarską, napoje chłodzące, 

- dojazd uczestników na miejsce zawodów we własnym zakresie. 

Organizatorzy: 
 
1. Urząd Miejski 
2. Zarząd Miejski SZS 
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 
4. Szkoła Podstawowa Nr 15 
 
 


