MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY
XXIX
„ZŁOTA MILA CZĘSTOCHOWY”
POD PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA CZĘSTOCHOWY

Organizatorzy:
 Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”,
 Miasto Częstochowa,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
 Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie.
Cel imprezy:
 popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 promocja Miasta Częstochowy.
Termin imprezy: 14 września 2018 r.-piątek
Miejsce i trasa: Częstochowa, Plac Biegańskiego, III Al. NMP
Program zawodów:
 09.25 - uroczyste otwarcie zawodów,
 09.30 - bieg Integracyjno – rekreacyjny na dyst. 2 mil kobiet i mężczyzn z okazji
100 – lecia odzyskania niepodległości.
 09.50 - bieg na 1/2 mili dla dziewcząt szkół podstawowych (rocznik 2005 i młodsze),
 10.00 - bieg na 1/2 mili dla chłopców szkół podstawowych (rocznik 2005 i młodsi),
 10.10 - bieg na 1 milę dla dziewcząt SP i klas gimnazjalnych (rocznik 2003 - 2004),
 10.25 - bieg na 1 milę dla chłopców SP i klas gimnazjalnych (rocznik 2003 - 2004),
 10.40 - bieg Główny kobiet na 1 milę (rocznik 2002 i starsze),
 10.55 - bieg Główny mężczyzn na 1 milę (rocznik 2002 i starsi),
 11:15 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
Zgłoszenia:

 Zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjalnych WYŁĄCZNIE POPRZEZ
FORMULARZ na stronie http://czestochowa.ligaszkolna.pl
aby uzyskać dostęp do panelu prosimy o kontakt pod numerem 606 233 313
w godzinach 9:00 - 15:00 (osoby mające dostęp z 2017 roku - dane do logowania

takie jak w 2017 roku)
zgłoszenia aktywne do 12.09.2018 godzina 15:00 po tej godzinie brak możliwości
zgłoszeń !!!
 Zgłoszenia do biegu Integracyjnego oraz do Biegu Głównego
WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ na stronie http://biurozawodow.pl
zgłoszenia aktywne do 12.09.2018 godzina 15:00 po tej godzinie brak możliwości
zgłoszeń !!!
W dniu 14.09.2018 zgłoszenia nie będą przyjmowane !!!
Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
- w dniu 013.09.2018 w siedzibie CKS Budowlani ul. Dąbrowskiego 58/64 w godzinach 13:00 –
18:00
- w dniu 14.09.2018 w namiocie zlokalizowanym na Placu Biegańskiego (obok Ratusza) w
godzinach 07:30 – 08:30.
-odbiór numerów startowych dla szkół niezbędnym jest dostarczenie oryginału zgłoszenia .
Organizator dopuszcza do udziału 999 uczestników we wszystkich biegach, decyduje kolejność
składania zgłoszeń.
Szatnie i toalety
 w dniu zawodów udostępnione w IV LO w III Al.NMP
Uczestnictwo:
 prawo startu w biegach mają: uczniowie szkół podstawowych, kl. gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, zawodnicy oraz osoby indywidualne posiadające aktualne badania
lekarskie lub zgodę rodziców (dotyczy młodzieży szkolnej), za które odpowiada opiekun ekipy.
Nagrody rzeczowe i puchary:
 za zajęcie miejsca od 1 do 12 w biegu na 1/2 mili dla dziewcząt szkół podstawowych,
 za zajęcie miejsca od 1 do 12 w biegu na 1/2 mili dla chłopców szkół podstawowych,
 za zajęcie miejsca od 1 do 6 w biegu na 1 milę dla dziewcząt klas gimnazjalnych,
 za zajęcie miejsca od 1 do 6 w biegu na 1 milę dla chłopców klas gimnazjalnych.
 Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w biegu integracyjno – rekreacyjnym.
Dla szkół podstawowych będzie prowadzona punktacja drużynowa nagradzane pucharami dla
szkół ,a nauczyciele trzech najlepszych szkół podstawowych otrzymają nagrody w postaci
talonów .Punktacja wg wzoru ;1miejsce-100pkt,2miejsce-99pkt,….100-1pkt, kolejne dalsze
miejsca są również punktowane po 1 pkt.
Podsumowanie imprezy i wręczenie nagród dla nauczycieli, których szkoły zajęły miejsca
od I do III nastąpi w dn. 05.10.2018 r., o godz. 13.00 w siedzibie CKS „Budowlani”.
Nagrody pieniężne i puchary:
 za zajęcie miejsca od 1 do 8 w biegu Głównym kobiet,
 za zajęcie miejsca od 1 do 8 w biegu Głównym mężczyzn,
 Wysokość nagród finansowych w biegach głównych: I m - 500 zł, II m - 400 zł,
III m -300 zł, IV m -200 zł, V m -100 zł, VI m -100 zł, VII m -100 zł, VIII m -100 zł.
Medale:
 za zajęcie miejsca od 1 do 100 w biegach, w których biorą udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych,
 za zajęcie miejsca od 1 do 30 w biegu głównym kobiet,
 za zajęcie miejsca od 1 do 30 w biegu głównym mężczyzn,

 za zajęcie miejsca 1 do 30 w biegu rekreacyjnym.
Sprawy organizacyjne:
 organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
jak również nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji przepisów w sprawach spornych i podejmowania
końcowych decyzji. Bezpośredni kontakt : budowlani1921@interia.pl lub tel. 605 732 822.
601 991 642
 Udział wszystkich zawodników w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

