
Regulamin zawodów  

„Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku  

w biegach przełajowych” 

07.10.2021 

1. Cel imprezy 

-    Popularyzacja biegania, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

- Zapewnienie uczestnikom atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, połączonego  

z aktywności fizycznością. 

2.  Organizator 

Głównym organizatorem są nauczyciele wychowania ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. 

3. Informacje ogólne 

- Mistrzostwa Szkoły SP3 w Kłodzku odbędą się 07.09.2021 roku. 

- Miejsce zawodów Plaża w Gorzuchowie. 

- Start. 

- Meta. 

- Bieg odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: klasy IV, V, VI, VII i VIII. 

- Klasyfikacja osobno dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii klasowej. 

- Trasa biegu wynosi: dla klas IV – VI 1000m, dla klas VII – VIII 2000 m [dwie pętle wyznaczonej trasy]. 

- Uczestnicy biegu zostaną przetransportowani autobusem na miejsce zawodów. 

- Przejazd autobusem na start jest bezpłatny i zapewnia go organizator. 

- Uczestnikami biegu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły posiadający zgodę rodziców na udział                    

w biegach przełajowych. 

- Nie ma limitu miejsc. 

- Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wytycznych organizatora, służb porządkowych oraz 

opieki medycznej. 

4. Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych. 

- Zgłoszenia zawodników do 06.10.2021 u nauczycieli wychowania fizycznego w formie pisemnej 

zgody rodziców. 

- 7 października 2021 w dniu zawodów nastąpi weryfikacja uczestników, rozdanie numerów 

startowych. 

5. Program biegu w dniu 7.10.2021. 

9:00 - otwarcie biura zawodów w Gorzuchowie. 

9:00 – 9:20 - weryfikacja zawodników oraz dodatkowe zapisy osób, które dostarczyły zgodę na udział 

w zawodach – biegu przełajowym. 



9:30 – 9:45 - rozgrzewka zawodników. 

9:55 - ustawienie na starcie uczestników z klas IV – VI. 

10:00 - start pierwszej grupy. 

10:30 - ustawienie na starcie uczestników z klas VII – VIII. 

10:35 - start drugiej grupy. 

12:00 - zamknięcie miasteczka biegowego. 

6. Zasady zapisów – u nauczycieli wychowania fizycznego. 

7. Opłata startowa. 

Udział w Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku w biegach przełajowych jest 

bezpłatny.  

8. Klasyfikacje – osobna dla dziewcząt i chłopców z poszczególnych kategorii klasowych, 

klasyfikacja open. 

9. Korzyści dla uczestników. 

- Wzięcie udziału w imprezie sportowej. 

- Każdy uczestnik dostanie numer startowy i czip. 

- Pamiątkowy medal. 

- Opieka medyczna. 

10. Nagrody 

Dla pierwszych 3 zawodników z każdej kategorii klasowej Medale i Dyplomy. 

11. Dane osobowe i ochrona wizerunku. 

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku jest podpisana przez rodziców i jest dostępna                                

u każdego nauczyciela wychowawcy ucznia, który bierze udział w biegu.  

12. Postanowienia końcowe. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o który będzie informować przed 

rozpoczęciem imprezy. Komunikat w tej sprawie będzie dostępny na stronie szkoły www. 

- Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

- Kontakt z organizatorem: nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 

Maciej Barnaś i Marta Krukiewicz. 


