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SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE  

REGULAMIN  

I. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja biegów przełajowych, jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży, 

- wypracowanie nawyku uprawiania aktywności sportowej, 

- wyłonienie reprezentacji Poznania na finały wojewódzkie. 

 

II. Organizator, termin i miejsce: 

 Impreza organizowana jest przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (Oddział Młodzieżowy Ośrodek 

Sportowy), w ramach miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  w 

Poznaniu na polanie Harcerza nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu w dniu 27.09.2022 r. 

 

III. Zgłoszenia: 

1. Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie Organizatorowi deklaracji uczestnika 

pełnoletniego lub zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego. Nauczyciele po 

zebraniu w/w zgód wypełniają zgłoszenia elektroniczne. Elektroniczny formularz rejestracji szkoły będzie 

aktywny do dnia 23.09.2022 do godz. 22:00. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Pomiar czasu biegu będzie dokonywany elektronicznie na podstawie czipów umieszczonych w 

pałeczkach sztafetowych. 

4. Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych wraz 

z deklaracjami uczestników pełnoletnich i oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych uczestników 

niepełnoletnich do biura zawodów na Polanie Harcerza nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, co będzie 

podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik 

niepełnoletni, który nie będzie posiadał zgody rodziców/opiekuna prawnego, nie zostanie dopuszczony do 

udziału w zawodach. Aby uniknąć sytuacji, w której sztafeta nie będzie mogła startować z powodu 

nieobecności zawodnika, zasadne będzie zebranie większej liczby oświadczeń rodziców w przedmiocie 

zgody na start w zawodach). 

5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

6. Obowiązuje limit do 2000 osób.  

 

IV. Uczestnictwo 

1. W zawodach startują tylko zespoły szkolne.  

2. Zespół tworzą uczniowie jednej szkoły. 

3. Uczeń może brać udział tylko w jednej sztafecie. 

3. W finale wojewódzkim prawo startu uzyskują cztery najlepsze zespoły szkolne z mistrzostw miasta 

Poznania w każdej kategorii. Finały wojewódzkie rozgrywane są według odrębnego regulaminu 

dostępnego na stronie www.szswielkopolska.pl  

 

V. Klasyfikacje 

1. Igrzyska Dzieci – dla uczniów urodzonych w roku  2010 i młodszych. 

2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów urodzonych w latach 2008 - 2009. 

3. Licealiada – dla uczniów urodzonych w roku 2003 i młodszych. 

4. Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu. 

5. Do współzawodnictwa  prowadzona będzie punktacja  według  zajętego miejsca. 

6. Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

 

VI. Program zawodów: 

11.00 - Licealiada bieg sztafetowy 6 x 1500 m chłopców rocznik 2003 i młodsi; 

11.20 - Licealiada bieg sztafetowy 6 x 1000 m dziewcząt rocznik 2003 i młodsze; 
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12.00 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej bieg sztafetowy 6 x 1000 m chłopców rocznik 2008 i 2009; 

12.20 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej bieg sztafetowy 6 x 800 m dziewcząt rocznik 2008 i 2009; 

13.00 - Igrzyska Dzieci bieg sztafetowy 6 x 800 m chłopców rocznik 2010 i młodsi; 

13.30 - Igrzyska Dzieci bieg sztafetowy 6 x 800 m dziewcząt rocznik 2010 i młodsi. 

 

VII. Postanowienia ogólne 

1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

2. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na zawody przebrani (dres sportowy a pod spodem strój do 

biegów) . 

3. Biegi odbędą się na oznaczonych pętlach; podłoże trawiasto–piaszczyste (możliwość biegania 

w kolcach). 

4. Bieg sztafetowy rozpoczyna się ze startu wspólnego. 

5. Strefa zmian pałeczki wynosi 20 m. 

6. Pałeczki do biegu zapewnia Organizator, zespoły powinny mieć swoje pałeczki do rozgrzewki. 

7. Zespoły powinny mieć przygotowane czytelne numery startowe według poniższego wzoru (format A5, 

poziomo, czcionka Arial Black, roz. 130), wydrukowane komputerowo, gdzie SP 1 oznacza numer szkoły, a 

cyfra 1 po ukośniku numer zmiany (pliki  z numerami edytowalne są zamieszczone pod regulaminem, można je 

zapisać na komputerze, zmienić nazwę, nr szkoły i wydrukować). 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zawodnicy muszą mieć przypięty 4 agrafkami z przodu na wysokości klatki piersiowej numer startowy. 

9. Nieczytelne, źle przygotowane numery startowe mogą być podstawą do dyskwalifikacji zespołu. 

10. Zawodników obowiązuje strój sportowy, którego brak może być podstawą do dyskwalifikacji. 

11. Wyniki drużynowe będą wywieszone bezpośrednio po każdym biegu w celu weryfikacji i ewentualnych 

protestów przez Trenerów/Nauczycieli. Dekoracja nastąpi 20 minut po ostatnim biegu w danej kategorii 

wiekowej. W tym czasie Trenerzy/Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji wyników swoich zawodników. 

Po dekoracji protesty nie będą przyjmowane. Protesty rozstrzyga Organizator. 

12. Wszystkie biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA oraz regulaminem ogólnym PIMS. 

13. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę na udział w zawodach zgodnie z Regulaminem  Ogólnym 

PIMS. 

14. Zaleca się, aby startujący objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc 

przedmedyczną w trakcie zawodów. 

15. Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – Organizator nie ponosi za nie 

odpowiedzialności. 

 

 

VIII. Nagrody 

1. Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary, 


