
 

VIII Spartakiada lekkoatletyczna 

REGULAMIN 
24 września 2022r. 

Stadion Miejsko-Gminny w Brzezinach 
 

 

 

 
I Założenie ogólne 
 
1.Celem wydarzenia sportowego pn. VIII Spartakiada Lekkoatletyczna jest popularyzacja sportu w 

szczególności biegów lekkoatletycznych jako formy aktywnego wypoczynku.  

 

2.W wydarzeniu organizowanym przez Miasto i Gminę Morawica oraz Koral Sport i Rekreacja  

mogą uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice z terenu Miasta 

i Gminy Morawica. 

 

Ważne: 

 

Zawodnik/-czka może uczestniczyć tylko w jednej konkurencji indywidualnej i w 

sztafecie. Uczestnik - uczeń, który startuje w dwóch konkurencjach indywidualnych – 

wyniki będzie miał liczone tylko w pierwszej konkurencji, w której wystartował. 

Uczestnik – rodzic dotyczy jw. uczestnik-uczeń - z tym, że uczestnik- rodzic może 

wystartować w kilku przedziałach (tj.: przedszkola, szkoła klasy 1-3, 4-6, 7-8) tam gdzie 

uczestniczy/-ą jego dziecko/-i. 

 

 
 

II. Konkurencje i liczba uczestników: 
 

1.Przedszkole (6 konkurencji- 120 uczestników): 

1. Bieg na 40m 3-4 latki dziewczynki (maksymalnie 2 dziewczynki z danego przedszkola) 

2. Bieg na 40m 3-4 latki chłopcy (maksymalnie 2 chłopców z danego przedszkola) 

3. Bieg na 40m 5-6 latki dziewczynki (maksymalnie 2 dziewczynki z danego przedszkola) 

4. Bieg na 40m 5-6 latki chłopcy (maksymalnie 2 chłopców z danego przedszkola) 

5. Sztafeta dzieci przedszkoli na   100 m (2 dziewczynki – 1 z 3-4 latki – na 20 m, 1 z 5-

6 latki na 30 m, 2 chłopców-1 z 3-4 latki na 20m, 1 z 5-6 latki na 30m). 

6. Sztafeta rodziców przedszkoli na 1 okrążenie stadionu (2 mamy i 2 ojców z danego 

przedszkola). 

 

 

 

 



 

2.Szkoły podstawowe klasy 1-3 ( 10 konkurencji- 200 uczestników): 

1. Bieg na 60m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

2. Bieg na 60m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

3. Bieg na 60m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

4. Bieg na 60m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

5. Bieg na 100m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

6. Bieg na 100m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

7. Bieg na 200m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

8. Bieg na 200m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

9. Sztafeta dzieci na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 dziewczynki i 2 

chłopców. 

10. Sztafeta rodziców na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 mamy i 2 ojców 

dzieci klas 1-3. 

 

 

3.Szkoły podstawowe klasy 4-6 ( 10 konkurencji- 120 uczestników): 

1. Bieg na 60m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

2. Bieg na 60m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

3. Bieg na 60m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

4. Bieg na 60m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

5. Bieg na 200m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

6. Bieg na 200m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

7. Bieg na 200m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

8. Bieg na 200m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

9. Sztafeta dzieci na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 dziewczynki i 2 chłopców. 

10. Sztafeta rodziców na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 mamy i 2 ojców dzieci 

klas 4-6. 

 

 

 

4.Szkoły podstawowe klasa 7-8  (10 konkurencji- 80 uczestników): 

1. Bieg na 100m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

2. Bieg na 100m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

3. Bieg na 100m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

4. Bieg na 100m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

5. Bieg na 400m dziewczynki (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

6. Bieg na 400m chłopcy (maksymalnie 3 osoby z danej szkoły) 

7. Bieg na 400m  rodzice kobiety (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

8. Bieg na 400m  rodzice mężczyźni (maksymalnie 2 osoby z danej szkoły) 

9. Sztafeta dzieci na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 dziewczynki i 2 chłopców. 

10. Sztafeta rodziców na 1 okrążenie stadionu licząca 4 osoby: 2 mamy i 2 ojców dzieci 

klasy 7-8. 

 

 

Maksymalna łączna liczba uczestników to 520 osób. 

 

 

III. Harmonogram godzinowy: 
 



 

Godzina 9:30 Konkurencje dla Szkoły podstawowej klasa 7-8 (sprawy organizacyjne od 

9.30, start konkurencji 10.00, dekoracja 11:00). 

Godzina 10:45 Konkurencje dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej (sprawy organizacyjne od 

10:45, start konkurencji 11:15, dekoracja 12:15). 

Godzina 12:00 Konkurencje dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej (sprawy organizacyjne od 

12:00, start konkurencji 12:30, dekoracja 13:30) 

Godzina 13:15 Konkurencje dla Przedszkoli (sprawy organizacyjne od 13:15, start 

konkurencji 13:45, dekoracja 14:30). 

 

 

IV. Opis konkurencji: 
 

1.Sztafeta przedszkolaki: Bieg z pałeczką na 100m, sztafeta składa się z czterech osób dwoje 

3-4 latków – dystans 20m, dwoje 5-6 latków- dystans 30m. Pałeczka lekkoatletycznie musi 

dotrzeć do mety. Kolejność w każdej ze sztafet brzmi następująco: 

• Sztafeta przedszkolaki (dwie dziewczynki i dwóch chłopców): kolejność osób 

dowolna. 

 

2.Sztafeta dzieci w klasach I-VIII: Bieg z pałeczką na 1 okrążenie stadionu, sztafeta składa 

się z czterech osób, każda z nich pokonuje równy dystans. Pałeczka lekkoatletycznie nie może 

upaść. Kolejność w każdej ze sztafet brzmi następująco: 

• Sztafeta dzieci (dwie dziewczynki i dwóch chłopców): kolejność osób dowolna. 

 

3.Sztafeta rodziców: Bieg z pałeczką na 1 okrążenie stadionu, sztafeta składa się z czterech 

osób, każda z nich pokonuje równy dystans. Pałeczka lekkoatletycznie nie może upaść. 

Kolejność w każdej ze sztafet brzmi następująco: 

• Sztafeta rodziców (dwie mamy i dwóch ojców): kolejność osób dowolna. 

 

 

V. Nagrody: 
 

Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji (osoby/zespół) otrzymują puchar. Wszyscy 

uczestnicy zostaną nagrodzenie pamiątkowym medalem. 

 

 

VII. Organizacyjne: 
 

1. Każdy z uczestników niepełnoletnich musi posiadać zgodę rodziców/oświadczenie 

RODO na udział w Spartakiadzie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz 

zgłoszenie/oświadczenie RODO dla uczestnika pełnoletniego (załącznik nr 3 do 

Regulaminu) - odpowiedzialny za zgromadzenie i posiadanie OBU załączników jest 

opiekun z każdej szkoły/przedszkola. 

2. Przyjazd uczestników we własnym zakresie. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

4. Dla każdego z uczestników przewidziany jest poczęstunek. 

 

 

 


