
REGULAMIN 

ZAWODÓW BIEGOWYCH DLA DZIECI -   „  BIEG KRASNALA I JUNIORA”

 25 czerwca 2017 r.

ORGANIZATORZY

• Klub Sportowy „FORMA” Wodzisław Śląski, 
• Gmina Godów.

CEL IMPREZY

Celem zawodów jest popularyzacja biegania wśród dzieci oraz rodzinnej rekreacji, a także upowszechnienie
sportu jako formy czynnego wypoczynku. 

UCZESTNICY

Zawody adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym – rocznik 2011 i młodsi  oraz starszych – rocznik
2004 – 2010 – uczniowie klas I do VI. 

TERMIN I MIEJSCE

 Zawody odbędą się w dniu 25 czerwca 2017 r. (niedziela) o godzinie 14:20 na obiekcie sportowym
w Godowie. 

 W dniu zawodów od godziny 12.30 wydawane będą numery startowe dla uczestników. 
 Rodzic  lub  opiekun  prawny  uczestnika  zawodów  zobowiązany  jest  potwierdzić  jego  udział  w

zawodach  poprzez złożenie podpisu na liście startowej oraz odebranie numeru startowego.   

TRASA I DYSTANS

Bieg „Juniora” – obowiązuje podział na roczniki oraz na kategorię chłopców i dziewczynek: 
Dystans dla roczników 2004 – 2005 wynosi 600 m;
Dystans dla roczników 2006 – 2007 wynosi 400 m;
Dystans dla roczników 2008 – 2010 wynosi 200 m.

Bieg „Krasnala” -  obowiązuje podział  na roczniki  (w przypadku dużej ilości uczestników również
podział na kategorię chłopców i dziewczynek):
Dystans dla roczników 2011 – 20112 wynosi 100 m;
Dystans dla roczników 2013 i młodszych  wynosi 50 m.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 Dzieci chętne do wzięcia udziału w zawodach zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni. 

 Zapisy uczestników na kartach zgłoszeniowych prowadzone będą w Urzędzie Gminy Godów. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą  również w dniu zawodów.  

NAGRODY

Dla wszystkich dzieci uczestniczących w zawodach organizatorzy przewidzieli  pamiątkowe medale, a dla
zwycięzców nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Zalecane jest posiadanie stroju i obuwia



sportowego dostosowanego do warunków atmosferycznych i do nawierzchni trasy biegowej. 
• Organizator  nie  ubezpiecza uczestników imprezy.  Wszyscy  uczestnicy zawodów biorą udział  na

własne  ryzyko  a  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  lub  zdarzenia  losowe
zaistniałe  podczas  zawodów.  Złożenie  podpisanej  karty  zgłoszeniowej  oraz  pobranie  numeru
startowego w dniu zawodów jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków uczestnictwa.


