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ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
dla Amatorów

§ 1. ORGANIZATOR
Fundacja Bo Warto

§ 2. CELE ZAWODÓW
1. Promocja lekkiej atletyki wśród dzieci.
2. Wyłonienie zwycięzców w danej grupie wiekowej.
3. Promocja zdrowego stylu życia, czynnego spędzania wolnego czasu oraz aktywizacja sportu szkolnego.

§ 3. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
1. Zawody odbędą się 30 września br. w godz. 10.00 – 14.00 (czas zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszeń
i będzie potwierdzany telefonicznie lub mailowo) na bieżni i skoczni Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dzieci
Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Gościniec 53.
2. Odprawa techniczna odbędzie się 15 minut przed zawodami, na której opiekunowie zawodników przedstawią
listy/karty zgłoszeń i legitymacje zawodników, a dzieci numery startowe.

§ 4. UCZESTNICY
1. Siekierkowski Zawody Lekkoatletyczne dla Amatorów przeprowadzone zostaną dla dziewcząt i chłopców
w następujących kategoriach wiekowych:
A/ szkoła podstawowa - klasy I – III
B/ szkoła podstawowa - klasy IV – VI
2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 osoby do startu w danej konkurencji. Limit osób jest liczony oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt. Istnieje możliwość wymiany zawodników z powodu niedyspozycji/choroby wcześniej
zgłoszonych osób. Zmian należy dokonać podczas odprawy technicznej.
3. Zawodnik ma prawo startu w maksymalnie 2 konkurencjach.
4. Zawodniczka/zawodnik biorący udział w konkurencji 600 m lub 1000 m ma prawo startować tylko na tym
jednym dystansie.
5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać w czasie Zawodów ważną legitymację szkolną ze zdjęciem.
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły oraz
zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczestników na udział w Zawodach z jednoczesnym oświadczeniem
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach. Uczestnik, który nie posiada zgody rodzica nie
może brać udziału w zawodach.
6. Uczniowie biorący udział w Zawodach powinni być objęci przez szkołę ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
7. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do występu w stroju i obuwiu sportowym.
8. W Zawodach będzie brać udział maksymalnie 24 zawodników w każdej konkurencji.

§ 5. ZGŁOSZENIA
1. Zawodnicy zgłaszani są do udziału w Zawodów przez szkołę, którą reprezentują poprzez przesłanie ZGŁOSZENIA A
wg wzoru ustalonego przez organizatora (załącznik do regulaminu) - faksem na nr (22) 651-02-40 do dnia 26 września br.
2. O zakwalifikowaniu do Zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6. ORGANIZACJA ZAWODÓW
1. Zawody będą odbywały się w następujących konkurencjach:
50 m (szkoła podstawowa klasy I – III i IV – VI) – dziewczęta i chłopcy
300 m (szkoła podstawowa klasy IV – VI) – dziewczęta i chłopcy
600 m (szkoła podstawowa klasy IV – VI) – dziewczęta
1000 m (szkoła podstawowa klasy IV – VI) – chłopcy
skok w dal (szkoła podstawowa klasy I – III i IV-VI) – dziewczęta i chłopcy
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§ 7. NAGRODY
1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają medale, dyplomy lub nagrody.
2. Pozostali uczestnicy Zawodów otrzymają dyplomy uczestnictwa w rozgrywkach.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i osobiste uczestników Zawodów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. W sprawach szczegółowych związanych z Zawodami należy kontaktować się
z panią Moniką Kardą  602 228 732

