
 

 
 

XXXXI BIEG PTOLEMEUSZA-02.10.2022 

BIEGI DZIECIĘCIE I MŁODZIEŻOWE REGULAMIN 

1. Cel imprezy: 

 - popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu. 

 - integracja dzieci i młodzieży z kaliskich szkół  

2. Organizator: 

 - Kaliski Szkolny Związek Sportowy 

3. Współorganizatorzy:  

- Miasto Kalisz  

- Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu  

4. Termin :  

- Impreza odbędzie się w dniu 02.10.2022 r. (niedziela) od godz. 09.15 - Plac przy teatrze im. W. 

Bogusławskiego 

5. Dystanse : 

 - Bieg dla dziewcząt i chłopców rocznik 2003-2007 – 1500m 

- Start i meta : Plac im. W. Bogusławskiego na wysokości dawnego Banku Narodowego. Trasa biegu 
prowadzi Al. Wolności. Nawrót na wysokości skrzyżowania ulic Śródmiejskiej. Kościuszki i Fabrycznej. 
Start wspólny godz. 9.15 

 Bieg dla dziewcząt i chłopców rocznik 2008-2009 – 1500m, 

 - Start i meta : Plac im. W. Bogusławskiego na wysokości dawnego Banku Narodowego. Trasa biegu 
prowadzi Al. Wolności. Nawrót na wysokości skrzyżowania ulic Śródmiejskiej. Kościuszki i Fabrycznej. 
- Start godz. 9.30 dziewczęta, 9.40 chłopcy 

 - Bieg dla dziewcząt i chłopców rocznik 2010-2011 – 1000m 

 - Start i meta : Plac im. W. Bogusławskiego na wysokości dawnego Banku Narodowego. Trasa biegu 
prowadzi Al. Wolności. Nawrót na wysokości przystanku KLA na Złotym Rogu.  

- Start godz. 9.50 dziewczęta, 10.00 chłopcy  

 -Bieg dla dziewcząt i chłopców rocznik 2012-2013-800 m, 

 - start i meta : Plac im. W. Bogusławskiego na wysokości dawnego Banku Narodowego. Trasa biegu 
prowadzi Al. Wolności. Nawrót na wysokości Mostu kamiennego.  

- Start godz. 10.10 dziewczęta, 10.20 chłopcy  

- Bieg dla dziewcząt i chłopców rocznik 2014-2015 – 500m, 



 

 -start i meta : Plac im. W. Bogusławskiego na wysokości dawnego Banku Narodowego. Trasa biegu 
prowadzi Al. Wolności. Nawrót na wysokości siedziby Filharmonii Kaliskiej.  

- Start godz. 10.30 dziewczęta, 10.40 chłopcy  

6. Nagrody : 

 - Za miejsca I-III medale, za miejsca I-VI nagrody rzeczowe, - 

- Uwaga ! Zawodnicy biegów szkolnych nie mogą korzystać z pakietu żywieniowego przeznaczonego 
dla startujących w Biegu Głównym. 

 7. Zgłoszenia : 

 -tylko i wyłącznie  internetowo pod linkiem: 

https://foxter-sport.pl/xxxxii--bieg-ptolemeusza---biegi-dzieciece-i-mlodziezowe---2022 

 

 W zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, rocznik, szkołę, klasę, dystans np. Jan Kowalski ,2006, 
SP 1 Kalisz, klasa VI, 1000 m 

- Obowiązuje karta startowa, wzór w załączeniu, którą należy wydrukować, wypełnić i wziąć ze sobą 
na zawody. Na linii startu karta zostanie ostemplowana przez sędziów. Kartę należy oddać sędziom 
po ukończeniu biegu. Karta stanowi podstawę do weryfikacji końcowej biegu. Karta startowa do 
wydrukowania w załączniku NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA W DNIU ZAWODÓW !  

8. Postanowienia końcowe : 

 - Zawody odbędą się zgodnie z przepisami biegów ulicznych-PZLA oraz ogólnym Regulaminem 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

 

https://foxter-sport.pl/xxxxii--bieg-ptolemeusza---biegi-dzieciece-i-mlodziezowe---2022


 

 

Karta startowa XXXXI Biegu Ptolemeusza 

Imię : …………………………………................................................................................................. 

 Nazwisko : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Szkoła : ……………………………………………………………………………………………………………. ……………. 

Rocznik : ………………………………................................................................................................ 

Dystans : …………………………..................................................................................................... 

*Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego w/w 

dziecka, uczestnika XXXXI Biegu Ptolemeusza  

*Oświadczam, że moje w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XXXXI -

Biegu Ptolemeusza 

                                                                        …………………………………………………………………………………….. 

                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


