
REGULAMIN 

II edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Markach 

2021/2022 

 

1. Organizatorzy zawodów: 

- Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" tel. 22 740 7434 

- Uczniowski Klub Sportowy Orzełki tel. 516 725 709 

- MCER w Markach 

2. Terminy zawodów: 

Jesień 2021  (początek godzina 16:00) 

- 16,23 i 30 wrzesień 2021r ( czwartek) 

Wiosna 2021 ( początek godzina 16:00) 

- 12, 19 i 26 maj 2022r ( czwartek) 

Zawody odbywać się będą na stadionie przy ul. Wspólnej 40 w Markach. 

3. Konkurencje 

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową ( rocznik 2011,2010), 

pchnięcie kulą ( rocznik 2009), skok wzwyż 

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową( rocznik 2011, 2010), 

pchnięcie kulą ( rocznik 2009), skok wzwyż 

4. Uczestnicy 

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców: 

I grupa wiekowa - rocznik 2009 



II grupa wiekowa - rocznik 2010 

III grupa wiekowa - rocznik 2011 i młodsi  

Reprezentacja szkoły: 

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej 

biegowej i jednej technicznej).  

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji 

(biegowej albo technicznej).  

5. Zgłoszenia  

Zgłoszenia na zawody wysyłamy według formularza na adres uksorzelki@wp.pl lub w biurze 

zawodów. Biuro zawodów jest czynne od 16:00, start zawodów o 17:00.  

6. Zasady kwalifikacji 

 Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta 

w każdej konkurencji, według najlepszych wyników. 

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników 

dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt 

b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie 

SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, 

których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix 

najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia. 

fJeżeli zawodnik jest klasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to 

przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix.  

7.Nagrody 

- Najlepsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe dyplomy  oraz medale 

w zawodach eliminacyjnych. 

- Podczas finałów regionalnych najlepsze 3 wyniki Grand Prix w każdej kategorii wiekowej 

otrzymają medale a zwycięzcy dodatkowo puchary za daną konkurencję.  
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8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie. 

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 

kontekście jego udziału w zawodach. 

- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

- Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.  

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  

Sprawy regulaminowe i sporne załatwia kierownik zawodów – Michał Bogucki.                   tel. 

516 725 709, uksorzelki@wp.pl  
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