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REGULAMIN 
Mistrzostw Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych 

Klas Pierwszych, Drugich i Trzecich  
w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

 
 

1. Nazwa imprezy 

Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych Klas Pierwszych, Drugich        

i Trzecich w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Klasyfikacji Drużynowej 

 

2. Termin 

28 kwietnia 2022 r (czwartek), godz. 9.30. 

 

3. Miejsce 

Boisko Szkoły Podstawowej w Kowalewie Opactwie 

 

4. Organizator 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy ul. Powstańców Wlkp. 22b 

Tel. 63 275 33 73, e-mail: slupcamos@wp.pl 

 

5. Uczestnictwo w zawodach  

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone osobno dla dziewcząt i chłopców w trzech 

kategoriach: klas pierwszych (rocznik 2014 i młodsi), drugich (rocznik 2013 i młodsi) i trzecich 

(2012 i młodsi). 

Każda szkoła ma prawo wystawić do jednego biegu trzech zawodników/trzy 

zawodniczki.  

W każdym biegu będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. Trzech najlepszych 

zawodników/zawodniczki z każdego biegu zostaną wyróżnione medalami.  

Zajęte przez zawodników i zawodniczki miejsca przeliczane będą na punkty. Suma 

punktów zdobytych przez zawodników i zawodniczki danej szkoły we wszystkich biegach 



Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy 

ul. Powstańców Wlkp. 22b  62-400 Słupca  tel. 63 275 33 73 

www.mosslupca.pl   www.facebook.com/MOSSlupca    slupcamos@wp.pl 

 

stanowić będzie  wynik szkoły w klasyfikacji drużynowej. Punkty w każdym biegu 

przydzielane będą następująco: 

I miejsce  - 200 pkt. 

II miejsce  - 195 pkt. 

III miejsce  - 192 pkt. 

IV miejsce  - 190 pkt. 

V miejsce  - 189 pkt. 

VI miejsce  - 188 pkt. i kolejne miejsca aż do 1 pkt. 

 

Uwaga!!! Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia i napojów chłodzących dla 

uczestników. 

 

6. Program zawodów 

 

9.30 -otwarcie zawodów 

9.45 -bieg dziewcząt klas drugich na dystansie 500 m 

10.00 -bieg chłopców klas drugich na dystansie 500 m 

10.15 -bieg dziewcząt klas pierwszych na dystansie 400 m 

10.30 -bieg chłopców klas pierwszych na dystansie 400 m 

10.45 -bieg dziewcząt klas trzecich na dystansie 600 m 

11.05 -bieg chłopców klas trzecich na dystansie 600 m 

11.25 -wręczenie medali i dyplomów, zakończenie zawodów 

 

 

 

7. Nagrody 

 

Trzej najlepsi zawodnicy, zawodniczki z każdego biegu otrzymają medale.  
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8. Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy slupcamos@wp.pl, do dnia 25 

kwietnia (poniedziałek) 2022 r. W zgłoszeniu prosimy podać liczbę zawodników danej 

szkoły startujących  w poszczególnych biegach. 

Imienną listę startujących, nauczyciele są zobowiązani dostarczyć 

organizatorowi przed zawodami (druk dostępny na stronie www.mosslupca.pl) 

Nauczyciele są zobowiązani zaopatrzyć każdego startującego zawodnika           

w kartkę startową zawierającą imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły oraz rok 

urodzenia zawodnika (druk kartki można znaleźć w zakładce „do pobrania” na stronie 

www.mosslupca.pl). 

 

Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka             
i spodenki lub dres) i obuwie sportowe. 
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