
REGULAMIN 

Żorskiego Jesiennego Biegu Przełajowego 
 

 

I Organizator:  Szkolny Związek Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

 

II Termin:  30.09.2014r. 
 

III Miejsce:  Teren – „Park Cegielnia” w Żorach, ul. Folwarecka. 

 

IV Kategorie: 

 

a. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE    -  start uczestników  - godz.  8.45  
Sztafeta  6 x 800m dziewczęta (rocz. 1996 i mł.) 

Sztafeta  6 x 1500m chłopcy  (rocz. 1996 i mł.) 

 

 

b. GIMNAZJA       -  start uczestników - godz.  9.45 
Sztafeta  6 x 800m dziewczęta (rocz. 1999 i mł.) 

Sztafeta  6 x 1000m chłopcy  (rocz. 1999 i mł.) 

 

GODZ. 11.15  OFICJALNE OTWARCIE 

 

c. SZKOŁY PODSTAWOWE   

 

Biegi indywidualne kl. I – IV     -  start uczestników - godz. 11.30 
(rocz. – 2008)  dziewczęta dystans 200m 

     chłopcy  dystans 200m 

 

(rocz. – 2007)  dziewczęta dystans 200m 

     chłopcy  dystans 200m 

 

(rocz. – 2006)  dziewczęta dystans 200m 

     chłopcy  dystans 200m 

 

(rocz. – 2005)  dziewczęta dystans 300m 

     chłopcy  dystans 500m 

 

(rocz. – 2004)  dziewczęta dystans 300m 

     chłopcy  dystans 500m 

 

Biegi indywidualne kl. V – VI      -  start uczestników - godz. 13.00 

 

 (rocz. 2003)  dziewczęta dystans 600m 

     chłopcy  dystans 1000m 

 (rocz. 2002)  dziewczęta dystans 600m 

     chłopcy  dystans 1000m 

Biegi sztafetowe 
Sztafeta 6 x 800m  (rocz. 2002 i młodsi)  dziewczęta 

Sztafeta 6 x 1000m (rocz. 2002 i młodsi)  chłopcy 

 

V. Warunki uczestnictwa: 
1. Wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik) do dn. 25.09.2014r. 

2. Przedstawienie imiennej listy uczestników – w sekretariacie, w dniu zawodów. 

3. Zapoznanie uczestników z regulaminem imprezy. 

 

Szkoła bierze odpowiedzialność za uczestników zawodów (aktualne badania lekarskie lub pisemna zgoda 

rodziców/opiekuna prawnego (wg nowego wzoru) oraz posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

 

 

 



 

 

 

Odprawa techniczna z nauczycielami 15 minut przed startem każdej kategorii.  

 

VI. Punktacja oraz klasyfikacja: 
1. Szkoły podstawowe: 

a. punktacja za biegi indywidualne (punktowane miejsca I – VIII) oraz sztafety, 

 

I miejsce 25pkt    

II miejsce 20pkt    

III miejsce 17pkt 

IV miejsce 15pkt 

V miejsce 13pkt 

VI miejsce 12pkt 

VII miejsce 11pkt  

VIII miejsce 10pkt 

 

 

b. klasyfikacja drużynowa na podstawie sumy punktów uzyskanych w biegach indywidualnych  

i sztafetach. 

 

2. Szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja: 

 

klasyfikacja na podstawie zdobytych miejsc; 

- sztafeta dziewcząt, 

- sztafeta chłopców. 

 

Biegi sztafetowe są eliminacją do zawodów rejonowych. 

 

VII. Nagrody: 
1. Szkoły podstawowe 

a. medale za miejsca I – III w biegach indywidualnych dziewcząt i  chłopców, 

b. statuetki za miejsca I – III sztafeta dziewcząt,  

c. statuetki za miejsca I – III sztafeta chłopców, 

d. puchar za I miejsce klasyfikacja końcowa (sztafety + biegi indywidualne) 

e. dyplomy za miejsca 

2. Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne 

a. statuetka za miejsce I – sztafeta dziewcząt,  

b. statuetka za miejsce I – sztafeta chłopców, 

c. dyplomy dla szkół za miejsca. 

 

VIII. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia pisemne lub przez fax. (32/43 41 172) do dnia 25.09.2014 po tym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane/ Hala Sportowa, Folwarecka 10. 

 

IX. Inne postanowienia: 
1. W przypadku niekorzystnej pogody ostateczna decyzja odnośnie rozegrania zawodów należy  

    do organizatorów. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w organizacji zawodów.  
  

 


