
Regulamin "Czwartków lekkoatletycznych" sezon 2022/2023 

XXVII EDYCJA 

Impreza sfinansowana ze środków Urzędu Miasta Skierniewice 

Nasz fanpage na Facebooku : 

Czwartki Lekkoatletyczne Skierniewice 

1.1. Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych. 

1.2. Zaktywizowanie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skierniewice. 

1.3. Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów 

sportowych. 

1.4. Współzawodnictwo sportowe. 

1.5. Wyłonienie najlepszych zawodników na Finał Krajowy. 

Proszę zwrócić uwagę na terminy FINAŁU MIEJSKIEGO!!!!! 

2. Terminy zawodów XXVII edycji miejskiej: 

2022 wrzesień 9,16,23,30 

2022 październik 7 (gdyby któryś z terminów wrześniowych nie doszedł do realizacji) 

Terminy wiosenne to terminy wstępnie planowane. W przypadku złej wiosennej pogody terminy 

mogą być ruchome, o czym wcześniej zostaną poinformowani opiekunowie. Jedynym terminem na 

100% są dwie daty Finału Miejskiego i one nie ulegną zmianie. 

2023 kwiecień 21,28 

 Maj  12,19,26 

Finał Miejski 2.06.2023 r. godzina 11,00 (ewentualnie gdyby pogoda nie pozwoliła na 

rozegranie jakiegoś startu, wówczas nastąpi przesunięcie i FM rozegramy 

5.06.2023 r. godzina 11,00) 

3. Miejsce zawodów: 

Stadion Miejski, Skierniewice, ul. Tetmajera 9 

 

4. Organizator zawodów: 

4.1. organizator krajowy 

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży", 00-521 Warszawa ul. Hoża 27 

4.2. organizator lokalny 

Uczniowski Klub Sportowy "VIS", Skierniewice ul. M. Konopnickiej 5 

5. Zakres współzawodnictwa: 



Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół. 

5.1. Punktacja nauczycieli. 

Zalicza się nauczycielowi wszystkie punkty dzieci (za wyniki sportowe przeliczane wg tabel) 

zgłoszonych przez niego do zawodów łącznie z finałem miejskim. Dziecko jest przypisane na cały 

cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany. 

5.2. Klasyfikacja szkół 

Szkołom zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i 

finale miejskim 

6. Warunki uczestnictwa: 

6.1. Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik ma prawo startu 

podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej + jednej technicznej).  

UWAGA!!! Jeśli nauczyciel wystawi dziecko w 2 konkurencjach biegowych i nie zaznaczy który start 

jest PK ( po za konkurencją) wówczas zostanie uwzględniony pierwszy wynik jaki przypadnie do 

wpisania do bazy.  

Dotyczy to również zawodów finałowych w poszczególnych miastach. W ogólnopolskich zawodach 

"Grand Prix" zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Prawo 

do startu ma dziecko, które przybyło oraz znajduje się na miejscu zawodów pod opieką 

trenera/wychowawcy. Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców: 

I grupa wiekowa - rocznik 2010 

II grupa wiekowa - rocznik 2011 

 

III grupa wiekowa - rocznik 20012 i młodsi 

6.2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zawodów ma obowiązek zapoznać z 

regulaminem zawodów startujących uczniów oraz ich rodziców/chociażby poprzez przeczytanie 

regulaminu dostępnego na stronie www.espera.pl/czwartki 

 

7. Dokumenty konieczne do startu 

• Zgoda Rodziców – WYPISANA CZYTELNIE z dokładnymi danymi dziecka i czytelnym 

podpisem rodzica ( jedna zgoda na całą edycję, czyli na jesień 2022 oraz wiosnę 2023) 

• Karta startowa- WYPISANA CZYTELENIE!!!! ( każdorazowo) 

Dziecko z kartką startową zgłasza się bezpośrednio na konkurencję i oddaje kartkę 

sędziemu obsługującemu dane stanowisko.  

 

8. Zasady kwalifikacji: 

8.1. Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej 

grupy wiekowej. 

8.2. Do finału krajowego Grand Prix kwalifikują się pierwsi zawodnicy z miasta z każdej 



konkurencji, zgodnie z ilością zdobytych punktów. 

8.3. Prawo startu w finale krajowym Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli 

przynajmniej w pięciu zawodach (z dziewięciu jakie powinny się odbyć) i w finale miejskim. 

8.4. Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600 m 

dziewcząt i 1000 m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji 

oraz szósty wynik finału miejskiego. 

8.5. W biegach na 600 m dziewcząt i na 1000 m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się 

punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z 

obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem 8.3). 

8.6. Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to może 

to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim. 

 

9. Nagrody: W miarę posiadanych środków: 

- dla najlepszych szkół pamiątkowe puchary, dla 3 pierwszych zawodników w punktacji GP medale, 

dla najwyżej sklasyfikowanych nauczycieli pamiątkowe upominki, dla wszystkich uczestników Finału 

Krajowego okolicznościowe koszulki 

10. Warunki ubezpieczenia: 

Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników na zawody lokalne. 

11. Uwagi końcowe: 

11.1 Wszystkie dokumenty wymagane przez organizatora miejskiego jak również opłata 

startowa za uczestnictwo w Finale Krajowym muszą być dostarczone nie później niż na 

dzień przed wyjazdem. Dane do faktur- na kogo mają być wpłaty. 

11.2 Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji 

i zmian niniejszego regulaminu. 

11.3  Punktacja przeliczana jest na podstawie wyników przez program opracowany przez Fundację 

"Sport Dzieci i Młodzieży". 

11.4 Wyniki na bieżąco będą podawane na stronie internetowej 

 

Osoba do kontaktów: Ewa Milczarek      Tel. kom. 608 370 844 

Proszę o podanie informacji kto w imieniu szkoły jest odpowiedzialny za 

wszelkie działania dotyczące Czwartków Lekkoatletycznych, w tym 

przesłanie nazwiska wraz z nr telefonu i adresem e-mail. Jeśli ktoś jeszcze 

ma być powiadamiany np. dyrektor, vicedyrektor lub inna osoba wskazana 

przez dyrekcję to również proszę o taką informację. 

 

 


