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1. Organizator  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce 

tel/fax: 74/ 844-03-05 

www.osir-boguszow.eu 

biuro@osir-boguszow.eu 

2. Cel imprezy 
Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy 

rekreacji ruchowej. 

3. Charakter imprezy 
Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. 

4. Kategorie wiekowe i dystanse 
Klasa* Dziewczęta Chłopcy 

 SZKOŁA PODSTAWOWA 

I – II 300m 300m 

III – IV 600m 600m 

V – VI 800m 800m 

VII – VIII  1.200m 1.200m 
* - Uczniowie powtarzający klasę zostaną przydzieleni do odpowiednio wyższej 

kategorii na podstawie daty urodzenia. 

5.Termin i miejsce zawodów 
Boguszowska Liga Biegów Przełajowych 2019 składa się z 3 edycji: 

BIURO ZAWODÓW – czynne w dniach zawodów od godz. 8:30 

- 17.10.2019 – stadion w Gorcach, ul. Olimpijska 1, starty od godz. 9:30 

-  14.04.2020 – stadion w Boguszowie, ul. Kusocińskiego 1, starty od godz. 9:30 ** 

- 12.05.2020 – stadion w Gorcach, ul. Olimpijska 1, starty od godz. 9:30 ** 

** - Terminy drugiej i trzeciej edycji mogą ulec zmianie. 

 6. Punktacja 

Zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymują punkty według poniższego schematu: 

1 miejsce – 15pkt 

2 miejsce – 12pkt 

3 miejsce – 10pkt 

4 miejsce –  8pkt 

5 miejsce – 7pkt 

6 miejsce – 6pkt 

7 miejsce – 5pkt 

8 miejsce – 4pkt 

9 miejsce – 3pkt 

10 miejsce – 2pkt 
 

 

BOGUSZOWSKA LIGA  
BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 2019-2020 

Pozostali uczestnicy za udział w zawodach i ukończenie biegu otrzymują 1pkt. 

Suma punktów zdobyta w trzech edycjach Boguszowskiej Ligi Biegów 

Przełajowych decyduje o ostatecznej klasyfikacji w zawodach. 
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7. Nagrody 
W kategoriach szkół podstawowych dla chłopców i dziewcząt za miejsca I-III medale, 

nagrody rzeczowe.  

8. Bufet 
Na mecie usytuowany będzie ogólnodostępny bufet dla zawodników zaopatrzony w napoje  

i owoce. 

9. Zgłoszenia 
- zgłoszeń dokonują nauczyciele z poszczególnych szkół na załączonych do regulaminu Kartach 

Zgłoszeń potwierdzonych przez szkołę. 

 

- NUMER STARTOWY PRZYDZIELONY ZAWODNIKOWI OBOWIĄZUJE GO PRZEZ 

WSZYSTKIE EDYCJE W DANYM ROKU SZKOLNYM,  

 

- zgubienie numeru startowego należy zgłosić Organizatorowi. 

10. Dekoracje 
Ceremonia dekoracji odbędzie się dnia 12.05.2020 r. na stadionie w Boguszowie-Gorcach, 

przy ul. Olimpijskiej 1 (dzielnica Gorce)  o godzinie 1130 – po zakończeniu zawodów. ** 

** - Terminy drugiej i trzeciej edycji mogą ulec zmianie. 

11.Postanowienia ogólne 
- terminy poszczególnych edycji mogą ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, 

- w przypadku wystąpienia miejsc ex aequo po zsumowaniu punktów z trzech edycji biegów, 

decyduje miejsce zajęte w finałowej edycji, 

- za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników imprezy Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności, 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 

 

PROSIMY O ZWROT 

NUMERÓW STARTOWYCH  

DO BIURA ZAWODÓW  

PO KAŻDEJ EDYCJI BIEGÓW!!! 


