
 

 

     

 

 

       

 

                                 REGULAMIN   

II MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO KLAS I – III 

 
1.Termin zawodów : 9 czerwca 2019 (niedziela) godz.10.30 (zbiórka godz.10.00) 
 
2.Miejsce zawodów: Stadion Miejski im. H. Reymana  Kutno ul. Kościuszki 26 
 
3.Uczestnicy : Uczniowie kutnowskich szkól klas I-III po uprzednim wyrażeniu pisemnej    
zgody rodziców na udział w zawodach i  zapisaniu się na listy startujących. 
 
4.Konkurencje mityngu 
Klasy I 
   Dziewczęta :bieg na 50m.,bieg na 150m., skok w dal z miejsca. rzut p. palantową  
   Chłopcy: bieg na 50m.,bieg na 150m., skok w dal z miejsca. rzut p. palantową 
Klasy II 
   Dziewczęta :bieg na 50m.,bieg na 150m., skok w dal z miejsca. rzut p. palantową 
   Chłopcy: bieg na 50m.,bieg na 150m., skok w dal z miejsca. rzut p. palantową 
Klasy III 
   Dziewczęta :bieg na 60m.,bieg na 200m., skok w dal z miejsca , rzut p. palantową 
   Chłopcy: bieg na 60m.,bieg na 200m., skok w dal z miejsca , rzut p. palantową 
( biegi na 50m. i 60m. będą rozgrywane po wylosowanych torach ,start wysoki.) 
 Biegi na 150m ze startu wysokiego ,  200m.po torach ze startu wysokiego. 
 Dziecko może brać udział w dwóch konkurencjach – biegowej i technicznej ( np. skok 
w dal i bieg na 50 m) 
5. Dzieci  ze względu na bezpieczeństwo  startują w miękkim obuwiu sportowym. 
Obowiązuje zakaz używania kolców lekkoatletycznych. 
6.Wejście na płytę boiska. 
Dzieci wyprowadzane będą na stadion przez woluntariuszy i przedstawiane są przez spikera. 
Wejście na płytę stadionu przez bramkę startowa, bez opiekunów  i rodziców.- Opiekę na 
dziećmi na stadionie przejmują wolontariusze. Po zakończonej konkurencji zawodniczki/nicy 
wyprowadzani  są ze stadionu przez wolontariuszy. 
 
7.Nagrody: 
Wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe medale 
Trzy pierwsze wyniki w każdej grupie wiekowej i każdej konkurencji -  nagroda 
niespodzianka 
8.Zgłoszenie 
Zgłoszenia do 6 czerwca br. na adres e-mailowy  (marwit165@wp.pl)  na gotowych listach 
startowych. Dzieci do zawodów zgłasza szkoła po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody 
rodziców. W dniu zawodów dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub nauczycieli. 
 
9.Program zawodów . 
Program zawodów zostanie podany z późniejszym terminie. 
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