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Regulamin 

1) Nazwa zadania: Ogólnopolskie Sztafetowe Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży                      

                                                          -  GARCZYN 2018 

 

2) Miejsce:  Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

                             w Garczynie k/Kościerzyny (woj. pomorskie) 

 

3) Termin:  25 kwietnia 2018r. 

 

4) Uczestnictwo: W zawodach startują reprezentacje szkół (oddzielnie dziewczęta              

i chłopcy) – jedna szkoła w każdej kategorii z każdego województwa, wyłoniona                   

w zawodach szczebla wojewódzkiego, z zastrzeżeniem, że Organizator może dopuścić 

do udziału dodatkowe reprezentacje. 

Szkoły muszą być zarejestrowane w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl). 

Reprezentacja szkoły składa się z 10 startujących uczniów + 1 zawodnik rezerwowy                 

+ 1 trener/opiekun. 
 

5) Zgłoszenia: Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą poprzez system 

rejestracji szkół (srs.szs.pl) w okresie 01.03. – 13.04.2018r. (do godz. 2400).                              

W uzasadnionych przypadkach Organizator może przedłużyć termin zgłoszeń. 

O przyjęciu zgłoszenia zainteresowane szkoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 

16.04.2018r. poprzez pocztę elektroniczną. 

W dniu zawodów należy przedłożyć do weryfikacji w biurze zawodów wydrukowane                  

z systemu i podpisane przez dyrektora szkoły zgłoszenie w wersji papierowej oraz ważne 

legitymacje szkolne zawodników. 
 

6) Kategorie i dystanse biegowe: 

 szkoły podstawowe (roczniki 2005 i młodsi) – Igrzyska Dzieci 

dziewczęta 10 x 600m -  800m 

chłopcy  10 x 800m – 1000m 

 

 uczennice i uczniowie (roczniki 2002-2004) – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

dziewczęta 10 x 800m – 1000m 

chłopcy  10 x 1000m – 1200m 

 

 szkoły średnie (roczniki 1998 i młodsi) - Licealiada 

dziewczęta 10 x 1000m – 1200m 

chłopcy  10 x 1200m – 1500m 

 

7) Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Każdy bieg rozegrany zostanie w formie sztafety, zawodnicy biegnący na pierwszej 

zmianie startują ze startu wspólnego, dla pozostałych strefa zmian wynosi 20m                   

(10m przed i 10m za linia start/meta) 

Zawodnicy oczekujący na swój start w danym biegu przebywają wyłącznie                        

w wyznaczonych boksach i na linię startu udają się na sygnał sędziego. 
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Wszyscy zawodnicy podczas weryfikacji otrzymają numery startowe, które obowiązkowo 

należy umieścić na piersiach i plecach koszulki każdego biegnącego zawodnika. 

8) Przydział numerów startowych (do odbioru przy weryfikacji) 

Nr 1 - Województwo Dolnośląskie    od 1(1) do 1(10) 

Nr 2 - Województwo Kujawsko-Pomorskie   od 2(1) do 2(10) 

Nr 3 - Województwo Lubelskie   od 3(1) do 3(10) 

Nr 4 - Województwo  Lubuskie   od 4(1) do 4(10) 

Nr 5 - Województwo  Łódzkie   od 5(1) do 5(10) 

Nr 6 - Województwo Małopolskie   od 6(1) do 6(10) 

Nr 7 - Województwo Mazowieckie   od 7(1) do 7(10) 

Nr 8 - Województwo Opolskie   od 8(1) do 8(10) 

Nr 9  - Województwo Podkarpackie   od 9(1) do 9(10) 

Nr 10 - Województwo Podlaskie   od 10(1) do 10(10) 

Nr 11 - Województwo Pomorskie   od 11(1) do 11(10) 

Nr 12  - Województwo Śląskie   od 12(1) do 12(10) 

Nr 13 - Województwo Świętokrzyskie  od 13(1) do 13(10) 

Nr 14 - Województwo Warmińsko-Mazurskie  od 14(1) do 14(10) 

Nr 15 - Województwo Wielkopolskie   od 15(1) do 15(10) 

Nr 16 - Województwo Zachodniopomorskie  od 16(1) do 16(10) 

 

9) Postanowienia końcowe: 

Biegi zostaną przeprowadzone w kolejności i czasie zgodnym z programem zawodów. 

Ewentualne protesty składane wyłącznie w formie pisemnej rozstrzygać będzie Sędzia 

Główny w porozumieniu z Kierownikiem Zawodów przy udziale zainteresowanych stron. 

Podjęte decyzje będą ostateczne. 

Za bezpieczeństwo i dyscyplinę zawodników odpowiada trener/opiekun danego zespołu. 

Organizator zapewnia pałeczki sztafetowe. Wszyscy uczestnicy zawodów po każdym 

biegu otrzymają posiłek regeneracyjny. 

Zespoły przyjeżdżają we własnym zakresie. W miarę możliwości finansowych 

Organizator częściowo zrefunduje koszty dojazdu, o czym zainteresowane zespoły 

zostaną wcześniej poinformowane. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 

Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zawodów. 

 

10) Kontakt 

Powiatowe Centrum Młodzieży 

Garczyn 1 

83-400 Kościerzyna, skr.poczt. 50 

tel/fax: 58 686 40 98 

E-mail: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl 

Dyrektor PCM Garczyn: 

Marek Wołoszyk 

tel. bezp. 605 847 714 

                                   

                                                                                   Opracował: 

Kierownik Zawodów 

  

           Marek Wołoszyk 

mailto:pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl

