
„ZABIEGAMY O PAMIĘĆ” 

BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA - 2018 r. 
  

Bieg ma szczególny historyczny kontekst. Start uczniów w zawodach jest manifestacją 

przynależności narodowej, przywiązania do historii Polski, uczczenia uchwalenia USTAWY 

RZĄDOWEJ regulującej ustrój prawny.  

 

PATRONAT 

Bieg odbywa się pod Patronatem Prezydent m. Bełchatowa  Pani Marioli Czechowskiej 

Regulamin 

 

1. Organizator zawodów: Urząd Miasta Bełchatowa, Muzeum Regionalne Bełchatowie, Miejskie 

Centrum Sportu w Bełchatowie, Ośrodek Lekkiej Atletyki - Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. 

        

2. Cel imprezy  

• Upamiętnienie kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

• Promocja miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego. 

3. Termin i miejsce: 

• 08.05.2018 r. godz. 10 

• Park przy Muzeum Regionalnym, ul. Hellwiga 11 

4. Uczestnictwo: 

• Uczniowie szkół podstawowych z Miasta Bełchatów 

5. Kategorie i trasa biegu: 

      Start i  meta znajdować sie będzie  przy muzeum od strony fontanny. Trasa przebiega ścieżkami 

parkowymi. Bieg rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

 

• SP dziewczęta - dystans 300 m,   rocznik   2010  

• SP chłopcy      - dystans 300 m,   rocznik   2010 

• SP dziewczęta - dystans 300 m,  rocznik   2009 

• SP chłopcy      - dystans 300 m,  rocznik   2009 

• SP dziewczęta - dystans 500 m,  rocznik   2008 

• SP chłopcy      - dystans 500 m,  rocznik   2008 

 

6. Zgłoszenia:  

• Bezpośrednio przed startem w dniu zawodów należy dostarczyć do biura zawodów listę 

startujących z podpisem dyrektora i pieczęcią szkoły, 

• Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania karteczki z nazwiskiem, imieniem, rocznikiem i 

pieczątką  szkoły, 

• W kategorii szkół podstawowych do każdego biegu można zgłosić po 5 zawodników/czek, 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Nagrody: 

• Dyplomy,  dla wszystkich uczestników biegu, 

• Medale dla pierwszych trójek w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

• Nagrody rzeczowe dla najlepszych  trójek w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

8. Postanowienia końcowe: 

• Za grupy szkolne odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, mile widziani rodzice, 

• Za stan zdrowia odpowiada nauczyciel/opiekun, 

• Kontakt:  

Agnieszka Morawiec tel. 501060216 

Andrzej Skarba tel.513049457 

 

 

  BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA  

08.05.2018 r. 

Program minutowy 
 

9:00 Zgłoszenia list startowych 

9:45 Przejście tras biegowych 

10:00 OTWARCIE ZAWODÓW 

10:05 Wspólna rozgrzewka dla uczestników biegu. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE : 

Kolejne biegi  odbywać się będą  co 10 minut  

 

10: 15  bieg 1    300 m dziewcząt   rocznik   2010 

  bieg 2   300 m chłopców    rocznik    2010 

bieg 3   300 m dziewcząt  rocznik    2009 

  bieg 4    300 m chłopców    rocznik    2009  

                   bieg 5    500 m dziewcząt   rocznik   2008 

  bieg 6    500 m chłopców     rocznik   2008 

   

   

Dekoracje prowadzone będą bieżąco po każdym biegu. 

 
 

  


