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ZAPOWIED Ź  ZAWODÓW 
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE „TATRY 2010” 

 
Sztafetowe Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

w dniu 21.09.2010r. 
 

 
Organizator: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu i Centrum Kultury i Promo cji w Czarnym Dunajcu 
 
Termin i miejsce zawodów: 21.09.2010r. (wtorek) godz. 10.00  – Ośrodek Rekreacyjny „Borowik” Czarny Dunajec (Baligówka) 
 
Biuro Zawodów: Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, ul. P iłsudskiego 6, 34-470 Czarny Dunajec, tel./Fax: 18 26 571 79 
 
Termin zgłoszeń: obowiązuje zgłoszenie email (adres: ckip.czd@gmail.com) oraz obowiązkowo zgłoszenie  pisemne (opieczętowane przez 

instytucje delegującą) na załączonej karcie zgłoszenia, najpóźniej do dnia 20.09.2010 (poniedziałek) do godz. 13.00 
 
 

Udział w zawodach i sposób rozegrania: 
 

- Szkoły Podstawowe:   
zespół składa się z 9 reprezentantów jednej szkoły - w tym: 3 uczniów (uczennic) z klas IV, 3 z klas V, 3 z klas VI (rocznikowo) 
Dystans dla: dziewcząt 9 x 800 m, chłopców  9 x 1000 m 

        Kolejność biegów jest następująca: 
1-2-3 zmiana – uczniowie/uczennice klas IV, 
4-5-6 zmiana – uczniowie/uczennice klas V,   

       7-8-9 zmiana – uczniowie/uczennice klas VI. 
 

 
- Gimnazja:  
zespół składa się z 10 reprezentantów jednej szkoły. 

       Dystans dla Gimnazjów: dziewczęta 10 x 800 m, chłopcy 10 x 1000 m. 
 

Zawodnicy na wszystkich zmianach biegają w obuwiu bez kolców. 
 

 
 

 

1. Punktacja: 

- dla szkół podstawowych prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa według klucza: 1 miejsce 31 pkt, 2 miejsce 29 
pkt, 3 miejsce – 28 pkt, 4 - 27, 5 – 26… itd. 30 miejsce – 1 pkt. 
 

- dla gimnazjów prowadzona będzie punktacja indywidualna i zespołowa według klucza: 1 miejsce 21 pkt, 2 miejsce 19 pkt, 3 
miejsce – 18 pkt, 4 - 17, 5 – 16… itd. 20 miejsce – 1 pkt. 
 

2. Nagrody:  

Do 3 miejsca pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody, zespołowo za zajęcie miejsc od 1-3 puchary i dyplomy Wójta Gminy Czarny 
Dunajec. Dojazd na zawody, napoje i gorący posiłek zapewnia organizator.  
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych  

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników. 
 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną 
dopuszczone do zawodów 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Koordynator projektu Euroregion Tatry 2010 

Wojciech Zawiła 


