
REGULAMIN 

I GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE W BARCZEWIE 

Organizator: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo 

I. Cel 

1. Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako zdrowej i prostej formy sportu  
i wypoczynku.  
2. Promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.  
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.  
4. Wyłonienie zwycięzców biegów na dystansie 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów  
oraz skoku w dal w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i 
chłopców.  
5. Wyłonienie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wśród szkół uczestniczących  
w igrzyskach (klasyfikacja generalna). 
6. Przyznanie przechodniego Grand Prix Gminy Barczewo. 
 

II. Zgłaszanie uczestnictwa 

1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą dokonać zgłoszenia szkoły oraz 

poszczególnych zawodników poprzez złożenie wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 16 

maja 2022r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie do organizatora.  

2. Zgłoszenie uczestników przez szkoły powinno być poprzedzone eliminacjami na 

szczeblu szkolnym. 

III. Zasady ogólne Igrzysk 

1. W zawodach mogą brać udział uczniowie publicznych lub niepublicznych szkół 

podstawowych działających na terenie gminy Barczewo. 

2. Wszystkie konkurencje rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami polskich 

Związków Sportowych dla poszczególnych kategorii wiekowych i zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

IV. Dyscypliny i konkurencje Igrzysk 

1. Biegi indywidualne z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

Dziewczynki     Chłopcy 

Klasy 1-2 100m    Klasy 1-2 100m 

Klasy 3-4 100 m, 200m   Klasy 3-4 100 m, 200m 

Klasy 5-6 100 m, 200m   Klasy 5-6 100 m, 200m 

Klasy 7-8 100 m, 200m, 400 m  Klasy 7-8 100 m, 200m, 400 m  

2. Skok w dal z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

Dziewczynki     Chłopcy 

Klasy 1-2     Klasy 1-2  

Klasy 3-4      Klasy 3-4  

Klasy 5-6     Klasy 5-6  



Klasy 7-8     Klasy 7-8  

 

V. Uczestnictwo 

1. Zawody zostaną rozegrane w ciągu 1-go dnia. 

2. W zawodach startuje do 3 reprezentantów szkoły w każdej dyscyplinie i kategorii 

wiekowej z podziałem na dziewczynki i chłopców. 

3. W zawodach biorą udział zgłoszone przez szkołę dzieci zdrowe, których rodzice poprzez 

złożenie oświadczenia o stanie zdrowia będącego załącznikiem do niniejszego 

regulaminu, stwierdzili brak przeciwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach. 

4. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator 

ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Nie dopuszcza się biegu w obuwiu z kolcami.  

 

VI. Współzawodnictwo 

1. 100 m- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Przydział do poszczególnych serii 

prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych po przeprowadzeniu losowania. 

Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 

Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w 

pozostałych konkurencjach.  

2. 200 m- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Przydział do poszczególnych serii 

prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych po przeprowadzeniu losowania. 

Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 

Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w 

pozostałych konkurencjach.  

3. 400 m- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Przydział do poszczególnych serii 

prowadzony będzie na podstawie kategorii wiekowych po przeprowadzeniu losowania. 

Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 

Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w 

pozostałych konkurencjach.  

4. skok w dal: strefa odbicia jest częścią rozbiegu. Szerokość strefy równa się szerokości 

rozbiegu. Długość strefy odbicia wynosi 100 cm. Każdy zawodnik ma prawo do trzech 

prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu pozostawionego przez czubek buta w 

strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. 

Pozostałe przepisy jak w skoku w dal. 

VII. Ocena wyników 

1. W biegach indywidualnych i skoku w dal prowadzona będzie punktacja indywidualna i 

szkolna. Punktacją objęci są wszyscy uczestnicy biegu wg zasady:  

I miejsce - 5 pkt.  

II miejsce - 4 pkt.  

III miejsce- 3 pkt. 

IV miejsce - 2 pkt.  



2. Suma punktów uzyskanych przez startujących z danej szkoły składa się na punktację 

szkolną. Szkoła, która zwycięży w klasyfikacji generalnej otrzymuje Grand Prix Gminy 

Barczewo. 

VIII. Nagrody 

1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w dyscyplinach indywidualnych 

zawodnicy otrzymują medale i dyplomy.  

2. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

3. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej szkoły 

otrzymują puchary. 

4. Nagrodę Grand Prix Gminy Barczewo stanowi puchar przechodni, który będzie stanowił 

trofeum zwycięskiej szkoły do momentu rozstrzygnięcia drugiej edycji Gminnych Igrzysk 

Sportowych w Barczewie. 


