
SPOTKANIA BIEGOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

,,BIEGAJ W JEDLINIE” 

VI EDYCJA 2022 

   

1. ORGANIZATOR 

Centrum Kultury w Jedlinie -Zdroju 

Ul. Piastowska 13 

58-330 Jedlina -Zdrój 

Tel.: 694 429 858, 660 764 096 

facebook.com/Spotkania-biegowe-dla-dzieci-i-młodzieży-Biegaj-w-Jedlinie-1623247047693369 

2. CEL IMPREZY 

Zawody mają na celu popularyzację ruchu na świeżym powietrzu wśród dzieci i młodzieży,  
promowanie zdrowego stylu życia oraz integrację lokalnej społeczności. 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 

Terminy zawodów : 

        -     środa 27 kwietnia  godz. 16:30 

– środa 25 maja  godz. 16:30 

– środa 15 czerwca godz. 16:30  FINAŁ   

Zawody rozpoczynamy rozgrzewką o godz 16:30, następnie startują kolejno dziewczynki, a później 
chłopcy zaczynając od najmłodszych kategorii. 

Dekoracja wszystkich zawodniczek i zawodników odbędzie się po ostatnich zawodach 15 czerwca ok.  
godziny 18:15 

( ewentualne nagrody uzależnione są od potencjalnych sponsorów ) 

4. KATEGORIE WIEKOWE i DYSTANSE 

Obowiązuje podział na kategorie dziewcząt i chłopców  (od 0 do 15 lat ) 

  50 m  -   do lat 4    ( roczniki  2018-2021 ) 

100 m -  5 / 6  lat    ( roczniki: 2016-2017 ) 

200 m -  7 / 8 lat     ( roczniki: 2014-2015 ) 

400 m -  9 /10 lat    (roczniki: 2012-2013 ) 

800 m - 11/12 lat    ( roczniki 2010-2011 ) 

1000 m - 13/14/15 lat  ( roczniki : 2007, 2008, 2009 ) 

Trasy poszczególnych dystansów wytyczone będą w obrębie boiska. 

 



5. ZAPISY 

Wszystkich uczestników obowiązuje pisemna zgoda rodziców / opiekunów na udział w zawodach ( 
na druku organizatora ) 

W zawodach mogą  brać udział zawodnicy od 0 do 15 lat. 

W przypadku dzieci do 12 roku życia wymagana jest obecność rodziców bądź opiekunów. 

Dzieci z kategorii do lat 4 mogą przebyć trasę razem z opiekunem, który dostosowuje się do tempa 
dziecka. 

Zapisy na zawody oraz wydawanie numerów startowych ( również dla osób zgłoszonych wcześniej  ) 
będą prowadzone przed każdym spotkaniem  na miejscu zawodów ( Kompleks Sportowo-Rekreacyjny  
w Jedlinie-Zdroju ) : 

 27 kwietnia od godziny 15:00 do 16:30, 

 25 maja i  15 czerwca od godziny 16:00 do 16:30. 

Do dnia 20 kwietnia istnieje możliwość pobrania zgody na uczestnictwo  oraz zapisania u nauczycieli 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlinie -Zdroju ( p. Przemysław Chomiak, p. Agnieszka 
Sackiewicz-Wiącek ) . Osoby zgłoszone tą drogą odbierają numery startowe na miejscu przed 
zawodami w wyżej wymienionych godzinach. 

JEDEN NUMER STARTOWY OBOWIĄZUJE NA TRZY EDYCJE, podczas biegu należy go przypiąć z przodu 
w widocznym miejscu ( w przypadku zagubienia wyjątkowo zostanie przyznany inny numer ) 

Można brać udział w dowolnej ilości spotkań. 

Udział we wszystkich trzech edycjach zwiększa szanse na „ podium '' oraz jest premiowany 
przyznaniem  dodatkowych punktów. 

Zawody są bezpłatne 

Nie ma ograniczeń co do miejsca zamieszkania uczestników. 

Rodzice lub opiekunowie  biorą pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania imprezy. 

 Organizator nie  zapewnia opieki medycznej w trakcie trwania spotkań biegowych. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

Zawody  biegowe odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. PUNKTACJA 

Pomiar czasu nie jest prowadzony. 

UWAGA !!! Za udział we wszystkich trzech edycjach uczestnik otrzymuje dodatkowe 20 pkt. 

Podczas każdego startu zawodnikowi przyznaje się odpowiednio za miejsce pierwsze 30 punktów oraz 
za kolejne miejsca o punkt mniej, a poniżej 29 miejsca po jednym punkcie. 

 


