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REGULAMIN  

 MISTRZOSTWA W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

XX IGRZYSKA DZIECI 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 
rejestracji szkół srs.szs.pl do 30 września 2018roku. 

 

 

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 2008 i młodsi   
- b. 6 uczniów/uczennic- grupa starsza 2006-2007 
Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 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. Program zawodów 
Biegi na dystansach: 

   - dziewczęta: -grupa starsza, rocznik 2006-2007 - ok. 1200 m,  
                     -grupa młodsza, rocznik 2008 i młodsi- ok. 1000 m. 
   - chłopcy:    -grupa starsza, rocznik 2006-2007 - ok. 1200 m,  
                    -grupa młodsza, rocznik 2008 i młodsi- ok. 1000 m. 
 

III. Sposób przeprowadzenia 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 zawodnicy, wg ustaleń 
drużyn, za nimi. Zawodnicy mogą startować kolcach lekkoatletycznych. Organizator zapewnia numery 
startowe oraz chipy. 
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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 wielkiej 
oddzielnie.  
   

V. Punktacja do współzawodnictwa 
 
Suma punktów zdobytych z przeliczenia  klasyfikacji medalowej dla jednej szkoły w dwóch  kategoriach 
wiekowych określi miejsce w klasyfikacji punktowej współzawodnictwa szkół. Punkty liczone są oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców. Każda szkoła uczestnicząca w finale wojewódzkim zdobywa min 1 punkt 
(dotyczy również zawodników indywidualnych)..   Szczegóły punktacji na stronie internetowej.  Przy 
równej ilości punktów zdobytych przez szkoły o wyższym miejscu szkoły decyduje większa ilość lepszych 
miejsce.   
(przy równej ilości punktów o miejscu decyduje większa ilość 1, 2 i kolejnych miejsc) 
 

VI. Zgłoszenia 
 
Do mistrzostw powiatów swój udział w zawodach szkoły potwierdzają do powiatowych organizatorów 
sportu. 
Zgłoszenia zawodników do finałów wojewódzkich dokonują opiekunowie zainteresowanych szkół, (szkoły, 
które uzyskały prawo udziału w finale wojewódzkim) poprzez stronę internetową (zgłaszarkę) zgodnie 
z komunikatem organizacyjnym nr 1. Po prawidłowym zgłoszeniu należy sprawdzić czy uczeń pojawił się 
na liście zgodnie z instrukcją umieszczoną na portalu. Brak zawodnika w pokazanej liście na stronie 
internetowej uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach. Organizator nie dopuszcza startów PK. 
Zgłoszenie do SRS nie jest zgłoszeniem do zawodów tylko pobraniem karty weryfikacyjnej którą należy 
zabrać wypełnioną i podpisana na zawody.   
Powiatowi organizatorzy proszeni są o przesłanie komunikatów końcowych z zawodów 
powiatowych zawierający nazwę szkoły/szkół która uzyskała awans do finału wojewódzkiego oraz wykaz 
osób, które zgodnie z warunkami uczestnictwa uzyskały prawo udziału w finale wojewódzkim (od 1-3 
zawodników w każdej kategorii wiekowej) a nie znajdują się na liście zwycięskiej szkoły na adres 
szswielkopolska.aga@wp.pl. Zgłoszone listy stanowić będą podstawę do weryfikacji w przypadku 
protestów i odwołań.   
 

mailto:szswielkopolska.aga@wp.pl
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Szkoły oraz osoby nie zgłoszone w terminie nie będą mogły uczestniczyć w zawodach. W dniu zawodów 
odbędzie się tylko weryfikacja formalna uczestników. Procedurę odpraw i weryfikacji w dniu zawodów 
zawierać będzie komunikat organizacyjny nr1. 
 
 

VII. Nagrody (finał wojewódzki) 
 
Po każdym biegu (w każdej kategorii) odbędzie się ceremonia wręczenia medali i dyplomów: klasyfikacja 
indywidualna zawodnicy z miejsc 1-3 oraz medali, dyplomów i grawertonów w klasyfikacji drużynowej      
( max 6 zawodników/czek) za miejsca 1-3.  
Organizator zapewnia poczęstunek. 
 
VIII. Uwagi 
 
Opiekunowie, którzy nie spełnią warunków regulaminowych  w tym właściwego zgłoszenia do zawodów 
ponoszą pełną indywidualną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z tego faktu. 
Jako naganną postawę organizator traktuje wywieranie jakiejkolwiek presji wynikającej z niesolidności 
i niefrasobliwości opiekuna. 
 
Organizator ubezpiecza od NNW tylko uczestników zgłoszonych w trybie regulaminowym.   
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 


