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ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW 

Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe Dla Dzieci i Młodzieży  
Szkół Podstawowych 

 
Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 
 

Termin i miejsce zawodów: 6.05.2022r. (piątek) godz. 10.00 - stadion sportowy w Czarnym 
Dunajcu.  

 

 

Do zawodów sportowych obowiązuje zgłoszenie na załączonym formularzu najpóźniej do dnia:  

4.05.2022.  do godz. 12.00, tel./ fax:  18 26 571 79, email: sport@ckip.org 

 

   
UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, szkoły nie zgłoszone w podanym w/w terminie  

nie zostaną dopuszczone do zawodów. 
 

W dniu zawodów prosimy o dostarczenie imiennych kart zgłoszeń - podpisanych i opieczętowanych przez dyrekcje 
szkoły i opiekuna. 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE (Igrzyska Dzieci, rocz. 2009 i mł): 
 

UCZESTNICTWO: 
- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców oraz poszczególnych kategorii: 
 

a) chłopcy rocznik 2011 i młodsi - biegi na dystansie 800m 

b) dziewczęta rocznik 2011 i młodsze - biegi na dystansie 800m 
c) chłopcy rocznik 2009-2010 - biegi na dystansie 800m 

d) dziewczęta rocznik 2009-2010 - biegi na dystansie 800m 

 
 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE (IMS, rocz. 2007-2008): 
 

e)  dziewczęta rocznik 2007-2008 - biegi na dystansie 1600 m   

f)  chłopcy rocznik 2007-2008 - biegi na dystansie 1600 m. 
 
 

Ze względów organizacyjnych nie dopuszcza się udziału w zawodach zawodników  
POZA KONKURSEM (PK) 

 
 

SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni 

przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn - za nimi.  

Suma punktów na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu w danym roczniku  decyduje o miejscu w 

klasyfikacji drużynowej. 

Oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla każdej kategorii wiekowej. 

Zawodnicy nie mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 
 

PUNKTACJA:  
Przykład: jeżeli w danym biegu bieg ukończyło np. 58 uczniów to 1 m-ce otrzymuje 58pkt, 2mce 57, 3 m-ce 56 ... itd. 
Ostatni 58 m-ce 1 pkt. Zwycięża ten zespół, który uzyska największą ilość pkt. w danej kat. wiekowej (suma punktów 

max. 6 uczniów).  

 

Nagrody: Indywidualnie do 3 miejsca medale, do 6 miejsca dyplomy,  

Zespołowo za zajęcie miejsc od 1-3 puchary, do 6 miejsca dyplomy. 
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POZOSTAŁE UWAGI 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów. 

 Wszystkim uczestnikom zawodów z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd i posiłek. 

 Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie 
ubezpiecza zawodników. 

 Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich 
– ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych 

 Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez 

Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

 

  Z pozdrowieniem  

Czarny Dunajec, 26.04.2022r. 


