REGULAMIN
"SUSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH - XXIV edycji"
I - ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie "Sportu Dzieci i Młodzieży" w Warszwie
- Gmina Susz
- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Suszu
- Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
- Grupa Biegowa Rozbiegany Susz
CEL IMPREZY:
- Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci
- Popularyzacja lekkiej atletyki
- Rywalizacja sportowa i ocena własnych możliwości i osiągnieć
- Monitorowanie postępu rozwoju uczniów w zakresie lekkiej atletyki

II - MIEJSCE:
- Kompleks sportowy Orlik w Suszu, bieżnia 300 m tartanowa
- początek zawodów, godz. 10:45 (odprawa organizacyjna 10.30)

III TERMINY:
- 19.04.2018 r. (czwartek)
- 23.04.2018 r. (poniedziałek)
- 07.05.2018 r. (poniedziałek)
- 10.05.2018 r. (czwartek)
- 14.05.2018 r. (poniedziałek)
- 17.05.2018 r. (czwartek)
- Finał Miejski 24.05.2018 r. (czwartek)

IV - KONKURENCJE:
- dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
- chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

V - UCZESTNICTWO:
- do rywalizacji zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych. Zawodnik ma prawo startu w dwóch
konkurencjach: (jednej biegowej i drugiej technicznej).

W zawodach uczestniczą dziewczęta i chłopcy:
I grupa - rocznik 2005, II grupa - rocznik 2006, III grupa - rocznik 2007 i młodsi
Zgłoszenia do udziału w zawodach proszę dostarczyć do biura zawodów (CSiR Susz) na drukach
zgłoszeń, wysłanych przez organizatora do szkół.
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych z grupy rocznikowej I,II i III. Każdy
zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach ( jednej biegowej i
jednej technicznej). Dotyczy to także Finału miejskiego, który odbędzie się pod koniec rundy
wiosennej (24.05.2018r).

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji
(biegowej albo technicznej). Prowadzone będą punktacje w trzech kategoriach wiekowych,
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: rocznik 2005, rocznik 2006, rocznik 2007 i młodsi.
Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane będą według tabel punktowych oddzielnych
dla każdej grupy wiekowej. Do finału krajowego Grand Prix zakwalifikują się zawodnicy,
którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich konkurencjach i kategoriach wiekowych oraz najlepsi
z miejsc drugich, zgodnie z ilością zdobytych punktów. Prawo startu w finale krajowym
Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach (z
dziewięciu, jakie powinny się odbyć) i w finale miejskim. Do punktacji Grand Prix we
wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców,
zaliczane będą punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik
finału miejskiego. W biegach na 600 m dziewcząt i na 1000 m chłopców do punktacji Grand
Prix zaliczone zostaną punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału
miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim.
Jeżeli zawodnik będzie sklasyfikowany w pierwszej dwójce w więcej niż jednej konkurencji,
to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand
Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
FINAŁ OGÓLNOPOLSKI rozegrany zostanie w Łodzi, w czerwcu 2018 roku.
VI FINANSOWANIE i SPRAWY RÓŻNE:
1. Koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator. Koszty dojazdów na zawody i opieki nad
startującymi ponoszą startujące szkoły.
2. Uczniowie, którzy maja zwolnienia lekarskie z Wychowanie Fizycznego nie mogą startować
w zawodach.
3. Startujemy w stroju i obuwiu sportowym (można startować w butach lekkoatletycznych z
kolcami).
4. Szatnie proszę traktować jako przebieralnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zaginione rzeczy.
5. Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem należą do interpretacji organizatora.
ORGANIZATOR: Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu .

Susz, 04.04.2018 r.

