
    

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

1. Uczestnictwo.
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych Miasta Lublina, urodzeni 
w roku 2004 i  młodsi  zgłoszeni  przez  swoje szkoły.  W zawodach startują  reprezentacje 
szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. 
Zespół składa się z: 
a) 6 uczniów/uczennic - grupa młodsza 2006 i młodsi
b) 6 uczniów/uczennic - grupa starsza 2004-2005

Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  sprawdzenie  roku  urodzenie  swoich  podopiecznych 
i wystawienia w odpowiedniej kategorii wiekowej.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2)  Zawody rozegrane  będą  27  września  2016r.  godz.  10.00  weryfikacja  ekip i  pobranie 
czipów. 
10.30 pierwszy bieg. Po ostatnim biegu dekoracje indywidualne i drużynowe.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 
6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, 
wg ustaleń w drużynie w rzędzie za nimi.

Biegi na dystansach: 
dziewczęta grupa młodsza 600 m godz. 10.30
chłopcy grupa młodsza 600m godz.10.45
dziewczęta grupa starsza 1000m  godz. 11.15
chłopcy grupa starsza 1000m godz. 11.30

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.  Nauczyciel  w dniu zawodów do godziny 10.00 
pobiera od organizatora czipy do biegu. Każdy uczeń otrzymuje swój indywidualny czip, 
który  mocuje  do  buta  (zaczepia  w  sznurowadła).  Klasyfikacja  zawodnika  nastąpi  tylko 
wtedy,  kiedy  przebiegnie  przez  odpowiednie  maty  na  starcie  a  następnie  na  mecie. 
Po ukończeniu biegu nauczyciel oddaje taką ilość czipów jaką odebrał przed startem.



4. Zasady punktacji:
1) prowadzona  jest  klasyfikacja  indywidualna  oraz  drużynowa  szkół  oddzielnie  dla 

dziewcząt i chłopców.
2) do  punktacji  drużynowej  zaliczane  są  punkty  z  obu  kategorii  wiekowych  (starszej 

i młodszej)
3) za I miejsce w biegu zawodnik/czka otrzymuje 150pkt., za II miejsce 149 pkt., za III 

miejsce  148  pkt.,  itd.  W  przypadku  większej  ilości  startujących  każdy  następny 
zawodnik otrzymuje 1pkt.

4) do  punktacji  drużynowej  zaliczane  są  punkty  zdobyte  przez  6  zawodników  / 
zawodniczek z danej szkoły z każdego biegu 

5) w przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, wyższe miejsce uzyskuje 
drużyna, której zawodnik/czka zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

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



GIMNAZJADA

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT  I CHŁOPCÓW 

1. Uczestnictwo.
W  zawodach  mogą  uczestniczyć  uczniowie  gimnazjów  Miasta  Lublina,  urodzeni  
w roku 2001 i młodsi zgłoszeni przez swoje szkoły. 
Zespół składa się:
a)  z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2003 roku i młodszych
b) z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2001/2002r

Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  sprawdzenie  roku  urodzenie  swoich  podopiecznych 
i wystawienia w odpowiedniej kategorii wiekowej.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2)  Zawody  rozegrane  będą  27  września  2016r.  godz.12.00  weryfikacja  ekip i  pobranie 
czipów. 
12.30 pierwszy bieg. Po ostatnim biegu dekoracje indywidualne i drużynowe.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów.
Dystanse:
dziewczęta rocznik 2003i mł: 1000 m godz. 12.30

 dziewczęta rocznik 2001/2002 1000 m godz. 12.45
chłopcy rocznik 2003 i mł 1500 m godz. 13.00
chłopcy rocznik 2001/2002 1500 m godz. 13.15

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.  Nauczyciel  w dniu zawodów do godziny 12.00 
pobiera od organizatora czipy do biegu. Każdy uczeń otrzymuje swój indywidualny czip, 
który  mocuje  do  buta  (zaczepia  w  sznurowadła).  Klasyfikacja  zawodnika  nastąpi  tylko 
wtedy,  kiedy  przebiegnie  przez  odpowiednie  maty  na  starcie  a  następnie  na  mecie. 
Po ukończeniu biegu nauczyciel oddaje taką ilość czipów jaką odebrał przed startem.

4. Zasady punktacji:
1) prowadzona  jest  klasyfikacja  indywidualna  oraz  drużynowa  szkół  oddzielnie  dla 

dziewcząt i chłopców.
2) do punktacji drużynowej zaliczane są punkty z obu kategorii wiekowych (starszej 

i młodszej)
3) za I miejsce w biegu zawodnik/czka otrzymuje 150pkt., za II miejsce 149 pkt., za III 



miejsce  148  pkt.,  itd.  W przypadku  większej  ilości  startujących  każdy  następny 
zawodnik otrzymuje 1pkt.

4) do  punktacji  drużynowej  zaliczane  są  punkty  zdobyte  przez  6  zawodników  / 
zawodniczek z danej szkoły z każdego biegu 

5) w  przypadku  równej  ilości  punktów  w  punktacji  drużynowej,  wyższe  miejsce 
uzyskuje  drużyna,  której  zawodnik/czka  zajmie  wyższe  miejsce  w  klasyfikacji 
indywidualnej.

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



LICEALIADA

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

1. Uczestnictwo.
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublina, 
urodzeni w roku 1997 i młodsi zgłoszeni przez swoje szkoły. 
Zespół składa się:
a)  z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 1999 roku i młodszych
b) z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 1997/1998r
Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  sprawdzenie  roku  urodzenie  swoich  podopiecznych 
i wystawienia w odpowiedniej kategorii wiekowej.

2. Miejsce i czas rozegrania zawodów:
1) Miejsce Wąwóz na Kalinowszczyźnie
2)  Zawody rozegrane  będą  27  września  2016r.  godz.  13.30  weryfikacja  ekip  i  pobranie 
czipów. 
14.00 pierwszy bieg. Po ostatnim biegu dekoracje indywidualne i drużynowe.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów.
Dystanse:
Dziewczęta rocznik 1999 i młodsze           1000 m godz.14.00
Dziewczęta rocznik 1997/1998                 1000 m godz. 14.15
Chłopcy Rocznik 99 i młodsi 1500 m godz. 14.30
Chłopcy Rocznik 1997/1998 2000 m godz. 14.45

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.  Nauczyciel  w dniu zawodów do godziny 13.30 
pobiera od organizatora czipy do biegu. Każdy uczeń otrzymuje swój indywidualny czip, 
który  mocuje  do  buta  (zaczepia  w  sznurowadła).  Klasyfikacja  zawodnika  nastąpi  tylko 
wtedy ,  kiedy przebiegnie przez odpowiednie  maty na starcie  a  następnie na  mecie.  Po 
ukończeniu biegu nauczyciel oddaje taką ilość czipów jaką odebrał przed startem.

4. Zasady punktacji:
1) prowadzona  jest  klasyfikacja  indywidualna  oraz  drużynowa  szkół  oddzielnie  dla 

dziewcząt i chłopców.
2) do punktacji drużynowej zaliczane są punkty z obu kategorii wiekowych (starszej 

i młodszej)
3) za I miejsce w biegu zawodnik/czka otrzymuje 150pkt., za II miejsce 149 pkt., za III 



miejsce  148  pkt.,  itd.  W przypadku  większej  ilości  startujących  każdy  następny 
zawodnik otrzymuje 1pkt.

4) do  punktacji  drużynowej  zaliczane  są  punkty  zdobyte  przez  6  zawodników  / 
zawodniczek z danej szkoły z każdego biegu 

5) w  przypadku  równej  ilości  punktów  w  punktacji  drużynowej,  wyższe  miejsce 
uzyskuje  drużyna,  której  zawodnik/czka  zajmie  wyższe  miejsce  w  klasyfikacji 
indywidualnej.

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


