
 

   

Regulamin  
XII Otwartych Biegów  

im. Bronisława Pietruszyńskiego 

 
 

TERMIN i MIEJSCE 

Czwartek  10 października 2019r.  

Stadion Miejski w Szczebrzeszynie   
 

 

ORGANIZATOR 

• Miejski Dom Kultury                                                                                                       

   ul. Sądowa 3          

   22 - 460 Szczebrzeszyn                                                                                                                                        

   tel/fax  84 6821060                                                                                                                                                                                                                                      

    

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

• Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki  BUSHIDO w Szczebrzeszynie 

• Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie   

 
 

PATRONAT HONOROWY 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn 

  
 

CELE  IMPREZY 

- uczczenie pamięci Bronisława Pietruszyńskiego 

- popularyzacja biegania jako jednej z form rekreacji 

- aktywny wypoczynek 

- współzawodnictwo sportowe 
 

                              

 

 



KATEGORIE WIEKOWE 
 

L.P. ROK URODZENIA WIEK  Kategoria A Kategoria B 

1 do 2013 do 6 lat Dziewczęta  Chłopcy  

2  2012  7  Dziewczęta  Chłopcy  

3 2011 8 Dziewczęta Chłopcy 

4 2010 9 Dziewczęta Chłopcy 

5 2009 10 Dziewczęta Chłopcy 

6 2008 11 Dziewczęta Chłopcy 

7 2007 12 Dziewczęta Chłopcy 

8 2006 13 Dziewczęta Chłopcy 

9 2005 14 Dziewczęta Chłopcy 

10 2004 15 Dziewczęta Chłopcy 

11 2003, 2002, 2001,  16,17,18 Kobiety  Mężczyźni  

12 OPEN   19 i więcej Kobiety  Mężczyźni  

 

W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników Organizator ma prawo do połączenia 

poszczególnych kategorii wiekowych lub utworzenia nowych, zastępujących obecne 

 

U W A GA !!! 
 

Zgłoszenia ( oddzielnie dla chłopców i dziewcząt ) należy dokonywać   

na KARCIE ZGŁOSZENIA według podanego  wzoru (załącznik nr 1)  

w formie elektronicznej  - Microsoft Word   

do dnia  01. 10. 2019r.    
 

na adres:  agnieszka.panczyk@mdk.szczebrzeszyn.pl 

 

(zgłoszenia przysłane w innej formie nie będą brane pod uwagę) 

 

L.P. Imię, Nazwisko Klasa Rok urodz. Kategoria  UWAGI 

1.    
A/B 

 

 

- zgłoszeń telefonicznych Organizator nie przyjmuje 

- w dniu zawodów Organizator nie przyjmuje zgłoszeń dodatkowych zawodników 

- każdy startujący zawodnik musi posiadać w dniu zawodów dokument tożsamości        

- regulamin zawodów  jest dostępny  w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie 

  oraz na stronie internetowej  www.mdk.szczebrzeszyn.pl 

  

 

 

 

mailto:agnieszka.panczyk@mdk.szczebrzeszyn.pl


ZASADY UCZESTNICTWA 
 

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni z zachowaniem poniższych 
punktów  regulaminu;      
      
1)  w biegach uczestniczą  dziewczęta i chłopcy (kobiety i mężczyźni),                

      podlegający poniższej klasyfikacji:                                                                                               

     - z klas  I–III  SP  > bez ograniczeń      

     - z klas  IV-VIII SP > po 10 osób z jednego rocznika  (10 dz. + 10 chł.)  

     - szkoły ponadpodstawowe:  bez ograniczeń                                                                        

2)  zawody mają charakter biegów rekreacyjno-sportowych                                                    

3)  numery startowe zostaną wydane  w dniu zawodów poszczególnym opiekunom szkół   

     po dokonaniu rejestracji uczestników.                                                                                                                                                                                         

4)  zawodnicy nie zgłoszeni w terminie, nie zostaną dopuszczeni do zawodów 

5)  uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania  zasad fair play 

6)  za niesportowe  zachowanie uczestnik  zawodów może zostać zdyskwalifikowany                                                                      

      - za zachowanie zawodników danej ekipy odpowiadają nauczyciele (opiekunowie)  !!!    

7)  zawodnicy w dniu zawodów podporządkowują się organizatorom i sędziom 

8) za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników, organizator nie ponosi   

      odpowiedzialności 

9) za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki, organizator nie odpowiada 

10) organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów oraz nie zwraca kosztów dojazdu 

11) w sytuacjach spornych wynikłych w trakcie zawodów, a nie objętych   

       regulaminem, decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu  z Organizatorem 

 

UWAGA !!! 
Zgłoszenie do zawodów wiąże się z dostarczeniem  najpóźniej  w dniu zawodów   

podpisanego OŚWIADCZENIA rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika - dotyczącego 
przetwarzania danych i wykorzystania wizerunku. (załącznik nr 2) 

 
       

 ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

 

- dyplomy indywidualne    (od 1 do 3 miejsca),                                                                                               

- medale indywidualne        (od 1 do 3 miejsca)                                                                                                                                                  

- puchary dla szkół za uczestnictwo  

- opiekę medyczną 

- zabezpieczenie trasy biegowej  (stadion)   

- biuro zawodów 

- drobny poczęstunek 
   



 

 

 

PRZEWIDYWANY PROGRAM ZAWODÓW 

Szczebrzeszyn 10 październik 2019r. 
 

- godz. 8.30 – 9.15  rejestracja zawodników (Stadion Miejski) – poznawanie trasy                                                   

- godz. 9.30  uroczyste otwarcie     

 

ROK    URODZENIA KATEGORIA DYSTANS UWAGI 

do 2013 A ok. 200m.   

 B   

 2012 A ok. 200m.  

 B   

2011 A ok. 200m.  

 B   

2                                          2010 A ok. 200m.  

 B   

2009 A ok. 350m.  

 B   

2008 A  ok. 350m  

 B   

2007 A  ok. 350m   

 B   

2006 A ok. 800m.  

 B   

2005 A ok. 800m.  

 B   

2004 A     ok. 800m.  

 B   

2003, 2002,2001 A ok. 800m.  

 B   

OPEN 
BIEG GŁÓWNY 

(19 lat i więcej) 
ok. 800m.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                

 

 

 

 

Bronisław Pietruszyński   (1913 – 1981) 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

Pedagog, długoletni nauczyciel w szkołach szczebrzeszyńskich. Ukończył 

przedwojenną szkołę podchorążych w Grudziądzu, a w 1951 roku Akademię Wychowania 

Fizycznego w Warszawie.  Znany  jako twórca "zielonych" sal gimnastycznych” (zespół 

przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych zlokalizowanych na wolnym powietrzu) na 

Zamojszczyźnie  - jego pomysły powielane były przez absolwentów Liceum 

Pedagogicznego. Wspólnie z Józefem Maziem, Zygmuntem Czyżewskim i Czesławem 

Gajdkiem  zainicjował powstanie Ludowego Klubu Sportowego ROZTOCZE   

w Szczebrzeszynie oraz rozwój masowego narciarstwa.  Wychował ponad stu 

absolwentów,  którzy osiągnęli stopień magistra wychowania fizycznego oraz trzech  

w stopniu doktorów. Do jego wybitnych  indywidualnych osiągnięć należy zajęcie 

pierwszego miejsca w skoku wzwyż  oraz  trzeciego miejsca w biegu na 100 metrów 

podczas jednej z przedwojennych Spartakiad  Młodych w Warszawie;  miewał udane 

starty  w lekkoatletycznej w ekipie POGONI Lwów.     

Jest autorem kilku prac naukowych drukowanych  w fachowych czasopismach. 

Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami   i nagrodami  m.in.;  

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  
 tytuł Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  
 tytuł Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej  
 tytuł Zasłużonego Działacza Ludowych Zespołów Sportowych  
 Nagroda Jędrzeja Śniadeckiego  

                                                                      (na podstawie opracowań Reginy Smoter-Grzeszkiewicz) 

 
 
 

  

 

  


