
 
 

 
ZAPOWIEDZ ZAWODÓW 

CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO  
IGRZYSKA DZIECI 2018 

 
 

Organizator:  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec  

 
Termin i miejsce zawodów: 

Czarny Dunajec – Stadion Sportowy, dnia 26.04.2018r. (czwartek) godz. 9.30 

 
 

Termin i miejsce zgłoszeń: Do zawodów sportowych gminnych - będą dopuszczane szkoły/zawodnicy zarejestrowane w  
systemie  S R S  - „SYSTEM REJESTRACJI  SZKÓŁ” Szkolnego Związku Sportowego. 

adres systemu :  www.srs.szs.pl   ( ranga zawodów: miejskie/gminne) 

   
Do zawodów sportowych obowiązuje zgłoszenie najpóźniej do dnia:   

24.04.2018 (wtorek) do godz. 24.00 
 

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

 
Adres korespondencji:    Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec,  

ul. Józefa Piłsudskiego 2A , tel./fax. 18 26 571-79 

 
Program zawodów: 
- bieg 60 m, 
- rzut piłką palantową (do 150 g), 
- skok w dal ze strefy, 
- bieg: dla dziewcząt 600 m, 
           dla chłopców 1000 m 
 
Sposób przeprowadzenia zawodów: 
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja. 
- zawodnik, który celowo nie przystąpi do jednej z konkurencji zostaje zdyskwalifikowany. 
 
Bieg 60 m 
- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. 
- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 
- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach. 
Skok w dal 
- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. 
- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. 
- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. 
- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. 
- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. 
- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. 
- pozostałe przepisy jak w skoku w dal. 
Rzut piłką palantową 
- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu. 
- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie  
następujące po sobie. 
- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. 
- liczy się najlepszy rezultat. 
- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. 



Bieg 600 m i 1000 m 
- biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 
 
Uczestnictwo: 
w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców, 
reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w roku 2005 i młodszych. 
 
Punktacja 
- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. 
- suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. 
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). 
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. 
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik  
  w czwórboju najlepszego zawodnika. 

 
Nagrody: 
Za zwycięstwo drużynowo (w kat. chłopców oraz w kat. dziewcząt): do 3 miejsca puchary, 
       do 6-go miejsca dyplomy.  
Indywidualnie: do 3 miejsca medale, do 6-go miejsca dyplomy. 

 
 

W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2017/ 2018  obowiązują następujące roczniki: 
 

Igrzyska Dzieci – 2005 i mł. 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2002 - 2004 

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

 

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

 

Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności: za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych  

Zawodów, za rzeczy pozostawione na zawodach oraz nie ubezpiecza zawodników.  

 

Bezwzględnie obowiązuje ubiór sportowy, obuwie sportowe. 

 

 
 

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 do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z 

dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 922 ze zm.) 
 

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

 
UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną 

dopuszczone do rozgrywek. 

 
 
 

Koordynator ds. sportu mgr Marek Szuba 

16.04.2018r. 
 


