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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

IGRZYSKA DZIECI 

MIASTO/POWIAT 

 

I. Uczestnictwo 

W mistrzostwach startuje młodzież Szkół Podstawowych. Reprezentacja szkoły 

składa się  z max 6 uczniów/uczennic z roczników jak niżej.  

- a. 6 uczniów/uczennic- grupa młodsza 2012 i młodsi   

- b. 6 uczniów/uczennic- grupa starsza 2010-2011  

Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w 

zawodach poprzedniego  szczebla jeżeli ich drużyna nie awansowała.   

W zawodach miejsko - gminnych startują uczniowie zgłoszeni przez szkoły wg 

ustaleń organizatorów. W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie 

zawodów gminnych wg ustaleń organizatorów. W finale wojewódzkim prawo 

startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii chłopców i dziewcząt z 

zawodów powiatowych oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych 

zawodników  z każdego biegu powiatowego. Z powiatu poznańskiego i z miasta 

Poznania po 2 reprezentacje szkolne. Organizator nie dopuszcza prawa startu 

zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach.  

 

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i 

możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w 

komunikacie organizacyjnym zawodów. Dystanse dostosowane do warunków 

terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. Start wspólny w 

poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po  6 

zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali 
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zawodnicy, wg ustaleń  drużyn, za nimi. Zawodnicy mogą startować w kolcach 

lekkoatletycznych. Organizator zapewnia numery  startowe oraz chipy. (pomiar 

czasu, wyniki we współpracy z firmą www.maratonczykpomiarczasu.pl ) 

 

III.  Program zawodów 

Biegi na dystansach:  

 - dziewczęta: -grupa starsza, rocznik 2010-2011 - ok. 1000 m,   

 -grupa młodsza, rocznik 2012 i młodsi- ok. 800 m.  

 - chłopcy: -grupa starsza, rocznik 2010-2011 - ok. 1000 m,   

 -grupa młodsza, rocznik 2012 i młodsi- ok. 800 m.  

 

IV. Klasyfikacja końcowa 

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla 

poszczególnych biegów i  kategorii wg klucza:  

I miejsce - 200 pkt.  

II miejsce - 195 pkt.  

III miejsce - 192 pkt. 

IV miejsce - 190 pkt.  

V miejsce - 189 pkt.  

VI miejsce - 188 pkt. i kolejne miejsca aż do 1 pkt.  

Suma małych punktów zdobytych przez max 4 zawodników/czki z jednej szkoły 

w jednej kategorii  wiekowej dziewcząt lub chłopców określi miejsce w klasyfikacji 

medalowej szkół. W przypadku  ukończenia biegu przez mniej niż 4 

zawodników/czek punktuje się kolejno na dalszych miejscach  najpierw drużyny 

w których zawody ukończyło 3 zawodników, potem 2 w każdej kategorii 

wiekowej oddzielnie. Przy równej ilości punktów zdobytych przez szkoły o 

wyższym miejscu szkoły decyduje  większa ilość lepszych miejsce (przy równej 
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ilości punktów o miejscu decyduje lepsze miejsce osiągnięte  przez 

poszczególnych zawodników)  

 

V. Nagrody  

- każdy zespół otrzyma dyplom za udział. 

- najlepsza 3 zawodników otrzyma medale. 

- 3 najlepsze szkoły otrzymają medale. 

- zwycięzca otrzyma puchar. 

 

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z systemu www.srs.szs.pl 

legitymacje szkolne uczestników. 

 


