
 

 
ZAWODY W  BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
o „PUCHAR WÓJTA GMINY JABŁONKA” 

  JABŁONKA 2017 
 
 

REGULAMIN 
 

1. CEL: 
Popularyzacja aktywnego wypoczynku przez uprawianie sportu i rekreację. 
Propagowanie zdrowotnego trybu życia i rywalizacji sportowej według przyjętych 
zasad. 
 

2. ORGANIZATORZY: 
- Wójt Gminy Jabłonka  
- Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce 
 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
Biegi Przełajowe zostaną przeprowadzone w dniu 30.09.2017 roku  
w godzinach od 10:00 do 13:45 w Jabłonce- teren Stadionu Sportowego. 

 
4. ZGŁOSZENIA  
 

   
Lista imienna zgłoszeń  reprezentacji szkolnych (zawierająca datę urodzenia uczestnika) 
musi być potwierdzona przez Dyrektora Szkoły  i dostarczona do organizatora w dniu 
zawodów. 
 
Szkoły Podstawowe – maksymalnie 2 osoby do każdej kategorii wiekowej (dz./chł.) 
Gimnazja - maksymalnie 3 osoby do każdej kategorii wiekowej (dz./chł.) 
 

Uwaga !!! 
Celem ustalenia harmonogramu dowozu uczniów na zawody bardzo proszę 
 o przesłanie liczby startujących z danej szkoły (szkoła podstawowa, 
gimnazjum) na adres promocja@jablonka.pl  do dnia 27.09.2017 r. (środa), 
godz.12.00 
 
5. NAGRODY  
 
Zawodnicy otrzymują w każdej kategorii: 
 
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Open – klasyfikacja indywidualna 
 
I,II,III  miejsce medal +dyplom 
 
Szkoły Podstawowe, Gimnazja - Klasyfikacja drużynowa 
 
Puchar za I, II, III miejsce otrzymuje Szkoła, która po podsumowaniu ogólnym- 
drużynowym chłopców oraz dziewcząt zebrała najwięcej punktów /Szkoły Podstawowe, 
Gimnazjum/ 
 
 
 

mailto:promocja@jablonka.pl


 
Do klasyfikacji ogólnej sumowane będą wyniki 15 najlepszych 
zawodników/zawodniczek z każdego biegu z podziałem na kategorię: dziewczęta / 
chłopcy. 
Do klasyfikacji ogólnej szkoła otrzymuje za: 
 
1 miejsce – 20 pkt. 
2 miejsce – 17 pkt. 
3 miejsce – 14 pkt. 
4 miejsce – 12 pkt. 
5 miejsce – 11 pkt. 
6 miejsce – 10 pkt. 
7 miejsce – 9 pkt. 
8 miejsce – 8 pkt. 
9 miejsce – 7 pkt. 
10 miejsce – 6 pkt. 
11 miejsce – 5 pkt. 
12 miejsce – 4 pkt. 
13 miejsce – 3 pkt. 
14 miejsce – 2 pkt 
15 miejsce – 1 pkt. 
   
6. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
1. Organizator zapewnia dojazd na zawody (dotyczy szkół podstawowych  

i gimnazjalnych). Harmonogram dowozów zostanie podany w kolejnym komunikacie. 
2. Organizator zapewnia na czas zawodów pomoc medyczną. 
3. Organizator zapewnia na czas zawodów ciepły posiłek 
4. Wszelkich dodatkowych informacji na temat organizacji Biegów Przełajowych  

o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka” można uzyskać w  Urzędzie  Gminy  Jabłonka, tel. 
18 26-111-45 oraz u mgr Janusz Kasprzak – tel. 793 799 102 lub Zbigniewa Suwada 
– tel. 601 883 996 
 

5. Podział na kategorie: 
 
1. open kobiety 
2. open mężczyźni 
 
3. gimnazjada dziewcząt – rocznik 2002 
4. gimnazjada chłopców – rocznik 2002 
5. gimnazjada dziewcząt – rocznik 2003 
6. gimnazjada chłopców – rocznik 2003 
 
7. igrzyska dziewcząt – rocznik 2004 
8. igrzyska chłopców – rocznik 2004 
9. igrzyska dziewcząt – rocznik 2005 
10.igrzyska chłopców – rocznik 2005 
11. igrzyska dziewcząt – rocznik 2006 
12. igrzyska chłopców – rocznik 2006 
13. igrzyska dziewcząt – rocznik 2007 i młodsi 
14. igrzyska chłopców – rocznik 2007 i młodsi 
 
 
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Minutowy plan Biegów Przełajowych 
o „ Puchar Wójta Gminy Jabłonka” 

30.09.2017 roku 
 

Kategoria                                                              Godzina 
 
OPEN  
Open kobiety                                                                            10.00 
Open mężczyźni                                                                       10.00 
 
GIMNAZJADA 
gimnazjada dziewcząt – rocznik 2002                                      10.30 
gimnazjada chłopców – rocznik 2002                                       10.45 
gimnazjada dziewcząt – rocznik 2003                                      11.00 
gimnazjada chłopców – rocznik 2003                                       11.15 
 
IGRZYSKA 
igrzyska dziewcząt – rocznik 2004                                           11.30 
igrzyska chłopców – rocznik 2004                                            11.45 
igrzyska dziewcząt – rocznik 2005                                           12.00 
igrzyska chłopców – rocznik 2005                                            12.15 
igrzyska dziewcząt – rocznik 2006                                           12.30 
igrzyska chłopców – rocznik 2006                                            12.45 
igrzyska dziewcząt – rocznik 2007 i młodsze                           13.00 
igrzyska chłopców – rocznik 2007 i młodsi                               13.15  
 
 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I WRĘCZENIE NAGRÓD 13:45 


