
REGULAMIN ZAWODÓW ŁYŻWIARSKICH  

POD PATRONATEM  

BURMISTRZA SOKÓŁKI 
SOKÓŁKA 9.03.2018 r. 

 

1. Cel zawodów:  

1.1. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród najmłodszych. 

1.2. Popularyzacja łyżwiarstwa.  

2. Organizatorzy: 

Burmistrz Sokółki, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, 

Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki. 

3. Termin i miejsce zawodów:  

9 marca 2018 r. godzina 9:00, 

Miejskie Lodowisko OSiR w Sokółce, ul. Mariańska 31. 

4. Kategorie wiekowe: 

-I klasa SP dziewczęta – 1 okrążenie, 

-I klasa SP chłopcy – 1 okrążenie, 

-II klasa SP dziewczęta – 1 okrążenie, 

-II klasa SP chłopcy – 1 okrążenie, 

-III klasa SP dziewczęta – 1 okrążenie, 

-III klasa SP chłopcy – 1 okrążenie, 

-IV klasa SP dziewczęta – 2 okrążenia, 

-IV klasa SP chłopcy – 2 okrążenia, 

-V klasa SP dziewczęta – 2 okrążenia, 

-V klasa SP chłopcy – 2 okrążenia, 

-VI klasa SP dziewczęta – 2 okrążenia, 

-VI klasa SP chłopcy – 2 okrążenia, 

-VII klasa SP dziewczęta – 3 okrążenia, 

-VII klasa SP chłopcy  – 3 okrążenia, 

-II klasa gimnazjum dziewczęta – 3 okrążenia, 

-II klasa gimnazjum chłopcy – 3 okrążenia, 

-III klasa gimnazjum dziewczęta – 3 okrążenia, 

-III klasa gimnazjum chłopcy – 3 okrążenia, 

 

 5. Program zawodów: 

9:00 – start kategorii klas I-III szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, 

10:00 – start kategorii klas IV-VI szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, 

11:00 – start kategorii klas VII SP oraz II i III gimnazjum dziewcząt i chłopców.  

6. Uczestnictwo: 

6.1. W zawodach mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.   

6.2. W zawodach startują osoby zgłoszone przez szkołę lub pod opieką i za pisemną zgodą rodzica.  



6.3 Zapisy prowadzone będą do 8 marca do godziny 12:00. Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: 

osir@sokolka.pl 

7. Nagrody: 

Na 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej czekają medale. 

8.  Postanowienia końcowe: 

8.1. Uczestnicy, rodzice dzieci startujących oraz kibice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

Lodowiska.  

8.2. Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator. 


