
REGULAMIN 
imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „DZIEŃ SPORTOWY”

Wobały 04.08.2019 r.

1. Termin i miejsce
- termin: zawody odbędą się 04 sierpnia 2019 r. od godz. 11:30
- miejsce: plac zabaw w Wobałach

2. Cel zawodów
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
- wychowanie poprzez sport
- zachęta do wypoczynku na świeżym powietrzu

3. Organizator
Sołectwo Kiekskiejmy
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Dębowa 6, gckdubeninki@wp.pl
Pomysłodawcy zawodów i prowadzący: Aleksandra Romanowska i Klaudiusz Nowiczenko
Patronat: Józef Mazewski – sołtys sołectwa Kiekskiejmy

4. Uczestnicy 
Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w zawodach. Ponadto warunkiem dopuszczenia do startu dziecka do 7 roku
życia jest obecność rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenie można złożyć do dnia 03.08.2019 r. 
w Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach lub w dniu 04.08.2019 r. w miejscu imprezy. Karta zgłoszenia
dostępna w świetlicy i na stronie www.gckdubeninki.pl. 

5. Kategorie oraz dystanse
Bieg sprinterski 60m
Kategoria U12 podział na dziewczęta, chłopcy 
Kategoria U18 podział na dziewczęta, chłopcy 

Sztafeta 3 x 300 m 
Składa się z 3 osób, bez podziału na kategorie wiekowe.

Turniej piłki nożnej – liczba zawodników w jednej drużynie  od 5 do 7 osób. Szczegółowe zasady 
określa Regulamin piłki nożnej do wglądu podczas zapisów.

6. Nagrody
III zawody biegowe

Uczestnicy kończący bieg zostaną uhonorowani pamiątkowym dyplomem.
Natomiast osoby, które zajmą miejsca I, II i III miejsce otrzymają dyplomy i  medale.

IV Turniej piłki nożnej
Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, a zawodnicy tych drużyn pamiątkowe  medale.
Najlepszy strzelec otrzyma statuetkę.

7. Program imprezy
10:45 – zapisy
11:30 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
11:45 – eliminacje biegów sprinterskich
12:30 – finał biegów sprinterskich
13:15 – sztafeta
13:45 – przerwa
14:30 – turniej piłkarski
18:00 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród, wspólne zatańczenie belgijki
18:45 – mecz młodzież vs dorośli

8. Ustalenia końcowe
a) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW, ubezpieczają się oni we własnym zakresie, 
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
b) w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zawody zostaną odwołane
c) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych

Organizatorzy

http://www.gckdubeninki.pl/
mailto:gckdubeninki@wp.pl

