
I Mityng lekkoatletyczny 
„Czwartki Lekkoatletyczne” 
pod patronatem Burmistrza Sokółki 

Sokółka, 29.09.2016 r. 
 

 

 

 

REGULAMIN:   

1. Organizator: 

Burmistrz Sokółki, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, 

Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki. 

2. Cel imprezy:  

Popularyzacja lekkoatletyki wśród uczniów szkół z Gminy Sokółka. 

Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród młodzieży. 

3. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI), gimnazjów (klasy I-III)  

mogą wystartować w zawodach za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Kategorie wiekowe: 
-chłopcy rocznik 2001 i młodsi (60 m, 100 m, 600 m) - wielobój,   

-dziewczęta rocznik 2001 i młodsze (60 m, 100 m, 600 m) - wielobój,   

-chłopcy rocznik 2004 i młodsi (60 m, 100 m, 600 m) - wielobój,   

-dziewczęta rocznik 2004 i młodsze (60 m, 100 m, 600 m) - wielobój,   

-chłopcy rocznik 2006 i młodsi (60 m, 100 m) - wielobój,   

-dziewczęta rocznik 2006 i młodsze (60 m, 100 m) - wielobój,   

-chłopcy rocznik 2008 i młodsi (60 m, 100 m) - wielobój,   

-dziewczęta rocznik 2008 i młodsze (60 m, 100 m) – wielobój.   

5. Konkurencje: 
-bieg na 60 metrów chłopców (w 4 kategoriach wiekowych), 

-bieg na 60 metrów dziewcząt (w 4 kategoriach wiekowych), 

-bieg na 100 metrów chłopców (w 4 kategoriach wiekowych), 

-bieg na 100 metrów dziewcząt (w 4 kategoriach wiekowych), 

-bieg na 600 metrów chłopców (w 2 kategoriach wiekowych), 

-bieg na 600 metrów dziewcząt (w 2 kategoriach wiekowych). 



6. Termin i miejsce: 
Termin: 29.09.2016r.  

Otwarcie biura zawodów(namiot ustawiony przy bieżni) - godz. 15.30, 

Pierwsze starty – ok. godz. 16:00 - 16:30.  

Miejsce: stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31. 

7. Klasyfikacja końcowa i punktacja: 
W klasyfikacji końcowej o zajętym miejscu decydować będą punkty uzyskane  

w poszczególnych konkurencjach. 

Punktacja: 

I miejsce – 15 pkt. 

II miejsce – 14 pkt. 

III miejsce – 13 pkt. 

IV miejsce – 12 pkt. 

V miejsce – 11 pkt. 

VI miejsce – 10 pkt. 

VII miejsce – 9 pkt. 

VIII miejsce – 8 pkt. 

IX miejsce – 7 pkt. 

X miejsce – 6 pkt. 

XI miejsce – 5 pkt. 

XII miejsce – 4 pkt. 

XIII miejsce – 3 pkt. 

XIV miejsce – 2 pkt. 

XV miejsce – 1 pkt. 

8. Nagrody: 

Pamiątkowe medale za pierwsze 3 miejsca, 

Dyplomy za pierwszych 6 miejsc. 

9. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów (namiot ustawiony przy bieżni)  

od godziny 15:30 do 16:00. 

Zawodników mogą zgłosić rodzice/prawni opiekunowie.  

10. Postanowienia końcowe: 

Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 


