
IV RADOMSKI  FESTIWAL BIEGOWY  

„W  PARKU  POŁUDNIE” 

 POD  PATRONATEM  PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

27 MAJA 2017 R. 
 

REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATORZY: 

    Organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Pokoleniowej Mieszkańców Osiedla „Południe”  przy 

współpracy: 

                  ●      Klubu Osiedlowego  „Południe” 

                  ●      Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu       

    ●     Zespołu Pracy Socjalnej Nr 10 MOPS w Radomiu 

 Publicznego Gimnazjum Nr 3 

 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im.  Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu  

 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu 

 wolontariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy 

 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. A. Załuskich w Radomiu Filia Nr 16 

 Przedszkola Nr 5 w Radomiu 

 Przedszkola Nr 23 w Radomiu 

 Stowarzyszenia Nowe Perspektywy  

 administratorów strony www.OsiedlePoludnie.pl oraz facebook.com/Os.Poludnie 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr 2 

●    Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA”. 

  

I. CEL: 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,  

 propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców     Radomia 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Naszego Osiedla 

 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

 27 maja 2017 r. w  godz. 10.00 – 14.45 

 Park „Południe” w Radomiu 

 

III. DYSTANS.  

 Bieg Główny – dystans 6500 m  (dla osób mających ukończone 16 lat)                   

 Biegi Towarzyszące – biegi dzieci, młodzieży i seniorów: 

 Bieg Przedszkolaków - dystans 100 m 

 Bieg Klas I-III - dystans 300 m 

 Bieg Klas IV – VI – dystans 500 m 

 Bieg Gimnazjalistów – dystans 750 m 

 Bieg Licealistów - dystans 800 m 

 Bieg Seniorów  - dystans 1000 m (open) – (dla osób mających ukończone 35 lat) 

IV. TRASA BIEGU:  

       Start i meta – Park „Południe” 

 Bieg Główny – trasa wzdłuż ulicy Sycyńskiej, Czarnoleskiej i Wierzbickiej 

 Biegi Towarzyszące – teren Parku „Południe” 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW:  

Sobota, 27.05.2017 r., godz. 10.00– otwarcie biura zawodów - rejestracja i weryfikacja zawodników,  odbiór pakietów 

startowych na terenie Parku „Południe”. 

 

godz. 11.20– zamknięcie listy startujących w biegu przedszkolaków 

godz. 11.30 – start biegu przedszkolaków dziewczynek  

godz. 11.45 – start biegu przedszkolaków chłopców 

 

godz. 11.50 zamknięcie listy startujących w biegu klas I-III  

godz.12.00 – start biegu dziewczynek klas I-III,  

godz.12.15 – start biegu chłopców  klas I-III,  

 

godz. 12.20 - zamknięcie listy startujących w biegu klas IV-VI 



godz.12.30 - start biegu dziewcząt klas IV-VI 

godz.12.45 - start biegu chłopców klas IV-VI 

 

godz.12.50- zamknięcie listy startujących w biegu gimnazjalistów 

godz. 13.00 - start biegu gimnazjalistów dziewcząt  

godz. 13.10 - start biegu gimnazjalistów chłopców  

 

godz.13.20 - zamknięcie listy startujących w biegu licealistów 

godz.13.25 -start biegu licealistów dziewcząt  

godz.13.35 -start biegu licealistów chłopców  

 

godz. 13.30 - zamknięcie listy biegu seniorów 

godz.13.45  - start Biegu Seniorów 

 

godz. 13.30 – zamknięcie listy Biegu Głównego  

godz. 14.00 - start Biegu Głównego 

Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich biegów. 

W trakcie Festiwalu Biegowego zapewniamy  liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

VI. KLASYFIKACJE. Klasyfikacje odrębne mężczyzn i kobiet:  

Przedszkolaki Gimnazja Bieg Główny 

Klasy I-III Licea  

Klasy IV-VI Bieg Seniorów  

 

VII. Nagrody: 

 Puchar Prezydenta Miasta Radomia dla zwycięzcy w kategorii K+M w Biegu Głównym(za I, II i III 

miejsce) 

 Nagrody finansowe za pierwsze 3 miejsca ( I miejsce - 500 zł, II miejsce – 400 zł,  

  III miejsce - 300 zł) dla kobiet i mężczyzn w biegu Głównym Open 

 Puchar Prezesa SM „Południe” dla zwycięzcy w kategorii K+M w  Biegu Seniorów(za I, II i III miejsce)  

 Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA” dla najmłodszego uczestnika    

 Medale dla wszystkich uczestników.  

Nagrody w postaci pucharów otrzymają zawodnicy za zajęcie pierwszych trzech miejsc. 

 

 

VIII. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT:  

Informacje – www.osiedlepoludnie.pl, www.smpoludnie.radom.pl  

Zgłoszenia:  

     ●   elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie: www.personalbest.pl lub  http://dostartu.pl/iv-radomski-

festiwal-biegowy-bieg-glowny-v1051.pl.html (bieg główny) lub pocztą elektroniczną mirekdryja@op.pl w terminie do 

dnia 25.05.br. do godziny 23:59. 

 Elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie: www.personalbest.pl lub http://dostartu.pl/iv-radomski-

festiwal-biegowy-bieg-seniorow-v1052.pl.html (bieg seniorów) lub pocztą elektroniczną mirekdryja@op.pl w 

terminie do dnia 25.05.br. do godziny 23:59. 

 w biurze zawodów w Parku „Południe”  w dniu 27.05.2017 r.  

 dla biegu głównego na dystansie 6,5 km oraz dla biegu seniorów na dystansie 1000 m będzie prowadzony 

elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów z zwrotnymi numerami startowymi. Po ukończeniu biegu należy 

bezwzględnie zwrócić numer  startowy. 

Kontakt:  tel. 503-74-08-98 (Mirosław Dryja),  mirekdryja@op.pl  

 

IX. UCZESTNICTWO:  

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy  posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o 

stanie zdrowia. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. Zawody są 

nieodpłatne. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt 

od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich podobizny w celach 

reklamowych i marketingowych.  Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

Za Organizatorów 

/-/ Mirosław Dryja  

                            

Radom, 28.04.2017 r. 
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