
IGRZYSKA DZIECI
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców 

1. Uczestnictwo.

Drużynę  stanowią  uczniowie  jednej  zgłoszonej  do  rozgrywek  szkoły.  Rozgrywki
przeprowadzane są dla uczniów w roczniku 2006 i młodsi. Każda szkoła ma prawo zgłosić
drużynę  składającą  się  z  6  dziewcząt  i/lub  6  chłopców  oraz  dodatkowo  po  jednym
zawodniku rezerwowym.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2) Zawody rozegrane będą 29 września 2018 r., godz. 13:00

3. Sposób przeprowadzenia zawodów.

Sztafetowy bieg dziewcząt liczy 6 okrążeń po 800 m godz. 

Sztafetowy bieg chłopców liczy 6 okrążeń po 1000 m godz.

Bieg  zostanie  rozegrany  w  formie  sztafety,  zawodnicy  startujący  na  pierwszej  zmianie
biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian wynosi 20 m. Zgubienie pałeczki sztafetowej lub
przekroczenie strefy zmian powoduje dyskwalifikację z zawodów.

Obowiązuje  elektroniczny pomiar  czasu.  Nauczyciel  w  dniu  zawodów do  godziny ????
pobiera od organizatora pałeczkę z czipem. Klasyfikacja drużyny nastąpi tylko wtedy, kiedy
wszyscy zawodnicy przebiegną przez odpowiednie maty na starcie a następnie na mecie. Po
ukończeniu biegu nauczyciel oddaje pałeczkę z czipem jaką odebrał przed startem.

O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ



Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

1. Uczestnictwo.
Drużynę  stanowią  uczniowie  jednej  zgłoszonej  do  rozgrywek  szkoły.  Rozgrywki
przeprowadzane są dla  uczniów w roczniku 2002-2004. Każda szkoła ma prawo zgłosić
drużynę  składającą  się  z  6  dziewcząt  i/lub  6  chłopców  oraz  dodatkowo  po  jednym
zawodniku rezerwowym.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2) Zawody rozegrane będą 11 października 2017 r., godz. ???? weryfikacja ekip i pobranie
czipów. 
???? pierwszy bieg. Po ostatnim biegu dekoracje drużynowe.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów.
Dystanse:
Sztafetowy bieg dziewcząt 6 x 800 m godz.???
Sztafetowy bieg chłopców 6 x 1000 m. godz.????

Bieg  zostanie  rozegrany  w  formie  sztafety,  zawodnicy  startujący  na  pierwszej  zmianie
biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian wynosi 20 m. Zgubienie pałeczki sztafetowej lub
przekroczenie strefy zmian powoduje dyskwalifikację z zawodów.

Obowiązuje  elektroniczny pomiar  czasu.  Nauczyciel  w  dniu  zawodów do  godziny ????
pobiera od organizatora pałeczkę z czipem. Klasyfikacja drużyny nastąpi tylko wtedy, kiedy
wszyscy zawodnicy przebiegną przez odpowiednie maty na starcie a następnie na mecie. Po
ukończeniu biegu nauczyciel oddaje pałeczkę z czipem jaką odebrał przed startem.

3. O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.



LICEALIADA

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt  i chłopców 

1. Uczestnictwo.

Drużynę  stanowią  uczniowie  jednej  zgłoszonej  do  rozgrywek  szkoły.  Rozgrywki
przeprowadzane są dla uczniów w roczniku 1998 i młodsi. Każda szkoła ma prawo zgłosić
drużynę  składającą  się  z  6  dziewcząt  i/lub  6  chłopców  oraz  dodatkowo  po  jednym
zawodniku rezerwowym.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2) Zawody rozegrane będą 11 października 2017 r., godz. ???? weryfikacja ekip i pobranie
czipów. 
???? pierwszy bieg. Po ostatnim biegu dekoracje drużynowe.

2. Sposób przeprowadzenia zawodów.

Dystanse:
Sztafetowy bieg dziewcząt  6 x 800 m godz. ????
Sztafetowy bieg chłopców  6x 1200 m. godz. ?????

Bieg  zostanie  rozegrany  w  formie  sztafety,  zawodnicy  startujący  na  pierwszej  zmianie
biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian wynosi 20 m. Zgubienie pałeczki sztafetowej lub
przekroczenie strefy zmian powoduje dyskwalifikację z zawodów.

Obowiązuje  elektroniczny pomiar  czasu.  Nauczyciel  w  dniu  zawodów do  godziny ????
pobiera od organizatora pałeczkę z czipem. Klasyfikacja drużyny nastąpi tylko wtedy, kiedy
wszyscy zawodnicy przebiegną przez odpowiednie maty na starcie a następnie na mecie. Po
ukończeniu biegu nauczyciel oddaje pałeczkę z czipem jaką odebrał przed startem.

3. O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.


