
R E G U L A M I N
XXXVI Tyskiego Kryterium Biegów Przełajowych 

OW Paprocany - 2017/2018 

I. Organizator. 
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.

II. Termin i miejsce.
I bieg - 21.09.2017 START 15.15
II bieg - 28.09.2017 START 15.15
III bieg - 22.03.2018 START 15.15
IV bieg -   5.04.2018 START 15.15
MIEJSCE:  OW Paprocany – zbiórka przed startem – boisko do koszykówki

Organizator zastrzega sobie zmianę terminów biegów bez podania przyczyn.

W razie niepogody biegi odbędą się w terminie podanym przez organizatora.

III. Uczestnicy.
       W biegach mogą brać uczniowie tyskich szkół.

IV. Kategorie wiekowe:



I. dziewczęta rocznik 2010-2011 300 m
II. chłopcy rocznik 2010-2011 300 m.
III. dziewczęta rocznik 2009 300 m.
IV chłopcy rocznik 2009 300 m.
V. dziewczęta rocznik 2007-2008 400 m.

VI. chłopcy rocznik 2007-2008 400 m.
VII. dziewczęta rocznik 2005-2006 800 m.
VIII. chłopcy rocznik 2005-2006 800 m.
IX. dziewczęta rocznik 2004 800 m.
X. chłopcy rocznik 2004 800 m.



V. Punktacja:
I m. - 100 pkt., II m. - 80 pkt., III m. - 65 pkt., IV m. - 60 pkt., V m. - 55 pkt., VI m. - 50 pkt.
VII m. - 45 pkt., VIII m. - 40 pkt., IX m. - 35 pkt., X m. - 30 pkt., XI m. - 25 pkt., XII m. - 20 pkt.
XIII m. - 15 pkt., XIV m. - 10 pkt., XV m. - 5 pkt.

Suma punktów po czterech biegach decyduje o kolejności zespołów.

VI. Nagrody.
- indywidualne: 
zdobywcy miejsc I - III w poszczególnych biegach otrzymują medale. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w  całym  kryterium  (liczą  się  lokaty  z  czterech  biegów) otrzymają  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe.
W przypadku  uzyskania  równej  ilości  punktów  decyduje  większa  liczba  zajętych  wyższych  miejsc
w poszczególnych biegach.
- zespołowe: 
najlepsze zespoły szkolne w punktacji  po czterech biegach otrzymają  dyplomy i puchary oraz nagrody
rzeczowe,  a  zdobywcy  miejsc  I,  II  i  III  dyplomy.  W przypadku  równej  ilości  punktów o  kolejności
decyduje ilość pierwszych miejsc w poszczególnych biegach zajętych przez zawodników.

VII. Zgłoszenia.
Zgłoszenia indywidualne i zespołowe przyjmowane będą na miejscu w dniu startu. Opiekunowie drużyn
szkolnych zobowiązani są na 15 minut przed startem złożyć zgłoszenia swoich ekip potwierdzone przez
dyrektora  szkoły.  Młodzież  szkolna  winna  zgłaszać  się  na  start  z  karteczkami  (czytelnie
wypełnionymi) zawierającymi:  imię  i  nazwisko,  rocznik,  szkołę  oraz  zgodę  rodziców  na  udział
w biegach. Karteczki należy oddać sędziom na mecie (tylko do XV miejsca włącznie).

VIII. Uwagi końcowe.
- kwestie sporne rozpatruje komisja powołana przez organizatorów,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
- młodzież startuje w obuwiu sportowym bez kolców,
- dyrekcje szkół proszone są o spopularyzowanie biegów na swoim terenie,
- szczegóły dotyczące poszczególnych biegów podane zostaną na łamach prasy  i w odrębnych komunikatach,
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