
21092REGULAMIN 
XXXVII MI ĘDZYNARODOWYCH BIEGÓW DLA SZKÓŁ  

GRUDZIĄDZ 29.09.2018 R 
 

1. Cel imprezy 
- uczczenie pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego w 37 rocznicę śmierci,  
- popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkół noszących imię Bronisława Malinowskiego, 
- wyłonienie najlepszej szkoły spośród szkół im . Bronisława Malinowskiego.  
 

2. Organizatorzy 
Urząd Miejski w Grudziądzu 
Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”  
 

3. Termin i miejsce 
29.09.2018 r.(sobota), godz. 9.45  stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego ul. Piłsudskiego 
14 w  Grudziądzu. 
 

4. Trasa 
Biegi dla Młodzieży na dystansach od 500 m do 1500 m w różnych kategoriach wiekowych. 
 

5. Uczestnictwo 
Uczniowie szkół im. Bronisława Malinowskiego mają prawo startować w biegach odnoszących się do 
właściwej kategorii wiekowej, jednakże do rywalizacji zespołowej będą brane pod uwagę jedynie 
biegi w rocznikach 2003-2008. 
Do ośmiu biegów cztery dla dziewcząt i cztery dla chłopców.  

 
6. Zgłoszenia:  

Biegi młodzieżowe 
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy z kodem kreskowym 
wydany przez organizatora. 
W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni 
muszą posiadać badania lekarskie a zawodnicy niezrzeszeni i młodzież ze szkół wszystkich szczebli 
może startować pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania - dokument podpisany przez 
dyrektora szkoły. 
Indywidualne zgłoszenia młodzieży niezrzeszonej muszą być podpisane przez prawnego opiekuna 
dziecka.  
Opiekunowie młodzieży są zobowiązani do zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną poprzez stronę 
internetową http://biegimalinowskiego.pl  najpóźniej do godz. 15.00  dnia 21.09.2018 r. oraz do  
przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną z szkolnej skrzynki pocztowej na adres 
biuro@biegimalinowskiego.pl.  
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pamiątkowy medal.  
 

7. Kategorie i dystanse 
Biegi młodzieżowe:  
- 500 m bieg rodzinny roczniki 2011 i młodsi (start dziecka wyłącznie z opiekunem bez rywalizacji i 
nagród - nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy ukończą bieg) 
- 800 m dzieci dziewczęta roczniki 2009-2010  
- 800 m dzieci chłopcy 2009-2010 
- 800 m dziewczęta młodsze 2007-2008 
- 800 m chłopcy młodsi 2007-2008 



- 800 m dziewczęta starsze roczniki 2005-2006 
- 800 m chłopcy starsi roczniki 2005-2006 
- 1500 m młodziczki dziewczęta roczniki 2003-2004 
- 1500 m młodzicy chłopcy roczniki 2003-2004 
- 1500 m juniorki młodsze roczniki 2001-2002 
- 1500 m juniorzy młodsi roczniki 2001-2002 
- 1500 m juniorki roczniki 1999-2000 
- 1500 m juniorzy roczniki 1999-2000 
 
Wejście na płytę boiska będzie zlokalizowane na środku pierwszego łuku bieżni.  
 

8. Nagrody 
- W biegach młodzieżowych przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 oraz koszulki 
okolicznościowe za miejsca 1-20 (w biegu na 500 m przewidziane są tylko 3 nagrody  do 
rozlosowania - bieg bez rywalizacji).  
- Puchar dla najlepszej szkoły im. Bronisława Malinowskiego – w/g oddzielnego regulaminu.  
 

9. Różne 
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
-  biuro zawodów-odbiór pakietów startowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 28 września w godz. 
17.00-19.00  oraz 29 września od godz. 7.30-9.00 – stadion ul. Piłsudskiego 14, 
-  biuro zawodów-odbiór pakietów startowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 28 września w godz. 
17.00-19.00  oraz 29 września od godz. 7.30-9.00 – stadion ul. Piłsudskiego 14 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 

10. Informacje  
http://biegimalinowskiego.pl/ https://www.facebook.com/BiegiBronislawaMalinowskiego    
 

11. Kontakt 
GKS „OLIMPIA” Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14,  tel. 56 46 11 667, biuro@biegimalinowskiego.pl   
 
 


