Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
ul. Sportowa 3
74-100 Gryfino

tel./fax. 91 416 30 11
e-mail: sport@osir.gryfino.pl
www.osir.gryfino.pl

REGULAMIN
powiatowych zawodów dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”
edycja 2019-2020

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem centralnym imprezy zawartym
na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” – www.czwartki.pl

ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Międzyszkolny Klub Sportowy „HERMES” w Gryfinie.

TERMIN I MIEJSCE:

Stadion przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70,
od godz. 1630 do 1800.
jesień 2019 – 12.09.2019, 19.09.2019, 26.09.2019
wiosna 2020 – 23.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020
finał powiatowy – 21.05.2020
finał krajowy – czerwiec 2020

KONKURENCJE:

Na każdych zawodach odbędą się następujące konkurencje:
dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych powiatu gryfińskiego. Rywalizacja
prowadzona będzie w czterech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców:
I grupa wiekowa rocznik 2009 i młodsi
II grupa wiekowa rocznik 2008
III grupa wiekowa rocznik 2007
IV grupa wiekowa rocznik 2006-2005 – dla tej grupy wiekowej nie ma finału
powiatowego i finału krajowego.
Udział zawodników z rocznika 2006 i 2005 nie wlicza się do punktacji ogólnej
Czwartków LA. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch
konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). W finale krajowym i w finale
powiatowym zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo
technicznej).
W finale krajowym zawodnik może wystartować wyłącznie w tej samej konkurencji,
w której wystartował w finale powiatowym.

ZASADY PUNKTACJI I KWALIFIKACJI (nie dotyczy zawodników z rocznika 2006-2005):
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są na punkty wg tabel punktowych
oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Zawodników do finału krajowego kwalifikuje organizator zawodów powiatowych
uwzględniając ich poziom sportowy.
c) Prawo startu w finale krajowym uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli
przynajmniej w pięciu zawodach i w finale powiatowym.
d) O ostatecznie zajętym miejscu, z wyjątkiem biegów na 600 m dziewcząt i 1000 m
chłopców, decyduje suma punktów z pięciu najlepszych startów w danej konkurencji.

e) W biegach na 600 m dziewcząt i na 1000 m chłopców o ostatecznie zajętym
miejscu decyduje suma punktów z trzech najlepszych startów. Nie zwalnia to z
obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale powiatowym (zgodnie z pkt. c).
f) W finale krajowym zawodnik musi wystartować w konkurencji, w której startował
w finale powiatowym.
PUNKTACJA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ (nie dotyczy zawodników z rocznika 2006-2005):
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do
zawodów, łącznie z finałem powiatowym. Szkołom zalicza się wszystkie punkty
uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale powiatowym.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje
możliwość zmiany nauczyciela.
ZGŁOSZENIA:

Indywidualnie w dniu zawodów przed startem, na kartkach startowych według
dołączonego wzoru. Obowiązkowo z podpisem rodzica bądź opiekuna wyrażającego
zgodę na udział dziecka w zawodach oraz na przetwarzanie jego danych osobowych
w tym wykorzystanie przez organizatorów wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań
filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej
organizatorów. Rodzic lub opiekun wyrażając zgodę, przyjmują na siebie
odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.
Kartki startowe będą dostępne w szkołach, przedszkolach, biurze OSiR Gryfino
(ul. Sportowa 3) a także podczas każdych zawodów.

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy. Pierwszych troje
w poszczególnych konkurencjach i w kategoriach wiekowych otrzymają podczas finału
powiatowego medale. Warunkiem otrzymania medalu jest udział przynajmniej
w czterech zawodach „Czwartkach LA”. W finale powiatowym zawodnicy startują
tylko w jednej konkurencji.
Zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów z pięciu najlepszych startów w jednej
konkurencji (bieg 60 m, bieg 300 m, skok w dal, skok wzwyż, piłeczka palantowa)
zostaną wyróżnieni podczas finału powiatowego. W biegach dłuższych (bieg 600 m,
bieg 1000 m) będą to zawodnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów z trzech
najlepszych startów. Zawodnik, który będzie miał największą ilość punktów w dwóch
konkurencjach, otrzyma nagrodę tylko w tej, w której uzyskał więcej punktów.
Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest udział przynajmniej w czterech zawodach
„Czwartkach LA”.
Pierwszych troje w punktacji nauczycieli otrzyma nagrodę o wartości:
1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 100 zł, 3 miejsce – 100 zł

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Eugeniusz Kuduk

WZÓR KARTKI STARTOWEJ: wielkość kartki: 150 x 105 mm (kartka A4 złożona na 4 części)
przód kartki

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
DATA ZAWODÓW .............................................

.............................................................................................
imię i nazwisko zawodnika

DOKŁADNA DATA URODZENIA: ................................

SZKOŁA PODSTAWOWA .......................
W ...........................................................
NAUCZYCIEL: .......................................................................
imię i nazwisko

KONKURENCJA: .................................................

WYNIK:

.....................................................
uzyskany wynik wpisuje sędzia

tył kartki
OŚWIADCZENIE – rodzica / opiekuna zawodnika
.............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
1. Dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających jego udział w „Czwartkach Lekkoatletycznych”
- edycja 2019-20. Podpisując to oświadczenie, akceptuję klauzulę:
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z udziałem dziecka w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że udział
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
także śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dziecko startuje dobrowolnie i wyłącznie na moją odpowiedzialność”.
2. Zapoznałam /em się z regulaminem zawodów, który znajduje się na
stronie www.osir.gryfino.pl i w pełni akceptuję jego warunki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez
OSiR Gryfino i MKS Hermes Gryfino, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
4. Wyrażam zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe a także informacje
o wynikach były wykorzystane w celach informacyjno-promocyjnych
przez prasę, radio, telewizję oraz organizatorów.

………………………………………………………………………………….
podpis rodzica bądź opiekuna prawnego

