
 

      Starosta Powiatu Białostockiego 

Burmistrz Łap 

       Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

Klub Sportowy im. Waldemara Kikolskiego  

przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach             

           zapraszają na 

 

 
XI Bieg Uliczny 

im. Waldemara Kikolskiego 
 

Łapy 30.04.2011 r. 

 
 
 

                                   Program 
XI Biegu Ulicznego  

im. Waldemara Kikolskiego 
 
10

30
 – Zbiórka zawodników 

 

10
45

 – Uroczyste otwarcie 

 

11
00

 – bieg dziewcząt –szkoły podst. kl IV 

 

11
05

 – bieg chłopców- szkoły podst. kl. IV 

 

11
10

 – bieg dziewcząt –szkoły podst. kl. V 

 

11
15

 – bieg chłopców- szkoły podst. kl. V 

 

11
20

 – bieg dziewcząt –szkoły podst. kl. VI 

 

11
25

 – bieg chłopców- szkoły podst. kl. VI 

 

11
35

 – bieg szkół gimnazjalnych (dziewcząt i chłopców) 

 

11
45

 – bieg szkół ponadgimnazjalnych (dziewcząt i chłopców) 

 

12
00

 – dekoracja zakończonych biegów  

 

12
15

 – prezentacja zawodników biegu głównego 

 

12
30

 – start biegu głównego (kategoria open, niedowidzących, niepełnosprawnych, 

niewidomych) 

 

13
00

 – dekoracja biegu głównego 

 



 
XI Bieg Uliczny 

im. Waldemara Kikolskiego 
 

ORGANIZATORZY: 
 

 Burmistrz Łap 

 Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach 

 Starostwo Powiatowe w Białymstoku 

 Uczniowski Klub Sportowy im. Waldemara Kikolskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach 

 
MIEJSCE I TERMIN: 
 

Łapy,30.04.2011 r. godz. 10
45

 (sobota) plac apelowy Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, 

 ul. Sikorskiego 68 

 

DYSTANSE: 
 

  400m – SP klasy IV i młodsi 

 (dziewczęta i chłopcy) 

  800m – SP klasy V (dziewczęta i chłopcy) 

 800m – SP klasy VI (dziewczęta i chłopcy) 

1000m – gimnazja (dziewczęta i chłopcy), 

1000m – szkoły ponadgimnazjalne  

  (dziewczęta i chłopcy) 

5000m – bieg główny kat.:  open, niepełnosprawni, niedowidzący, niewidomi (kobiety i mężczyźni) 

 

UCZESTNICTWO: 
 

 do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia, 

posiadają aktualne badania lekarskie (w pozostałych biegach zaświadczenie lekarskie bądź pisemną zgodę 

rodziców), 

 zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przyjęcie 

numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, 

 

ZGŁOSZENIA: 
 

 zgłoszenie do udziału w biegu głównym będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 10
00

 – 11
30 

 w Zespole 

Szkół Mechanicznych, 

 wcześniej zgłoszenia można nadsyłać pod adres: Ośrodek Kultury Fizycznej 18 – 100  Łapy  

      ul. Leśnikowska 18a, tel.  (085) 715 24 75 lub na adres e-mail OKF w Łapach  okf1@wp.pl  

 szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne muszą mieć przygotowane kratki z imieniem  

i nazwiskiem oraz nazwą szkoły i miejscowości. 

 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. (085) 715 24 75 

 
NAGRODY: 
 
 zwycięzcy biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary, pamiątkowe medale, 

dyplomy, , nagrody rzeczowe, 

 w biegu głównym przewidywane są nagrody pieniężne w kategorii open, niedowidzących, 

niepełnosprawnych, niewidomych (kobiety i mężczyźni), 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora, sprawy sporne będą rozstrzygać 

komisje sędziowskie 

mailto:okf1@wp.pl

