REGULAMIN
Mityng biegowy pn. SZTAFETY 8x200m
Organizator:
• Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
Współorganizatorzy i partnerzy
• Urząd Miasta w Bydgoszczy
• Urząd Marszałkowski
Termin i miejsce
• 15.05.2022 r. godz. 13:00 Stadion Zawiszy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163
Cele zawodów
• popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej miasta Bydgoszczy i
województwa kujawsko-pomorskiego,
• uczczenie pamięci trenera Wiesława Czapiewskiego,
• promocja partnerów projektu,
• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności
fizycznej,
• popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej miasta Bydgoszczy,
• promocja partnerów projektu.
Konkurencje
Biegi rozstawne 8x200m w SP (Bydgoszcz) kategorie:
• U14 (2009, 2010,2011 i młodsi): 2dz/2010-2011 i mł.+2chł/2010-2011 i mł., +2dz/2009+
2chł/2009
• U16 (2008, 2007): 4 dz/2008-2007+ 4chł/2008-2007
Biegi rozstawne 8x200m w Ldk! od U14-U16 (woj. K-P + Ldk! m. Bydgoszczy),
2dz+2chł (2009, 2010, 2011 i młodsi), 2 dz+2chł (2008, 2007)
Uczestnictwo
• Szkoły Podstawowe miasta Bydgoszczy-SP
• grupy naborowe Ldk! województwa kujawsko-pomorskiego-Ldk!
Sposób rozegrania konkurencji (ok. 160 minut)
• I faza
eliminacje sztafet SP ( czas rozegrania ok 80 minut)
eliminacje sztafet Ldk! (czas rozegrania ok 50 minut)
• II faza
FINAŁ SP - U14, U16 (w każdej kategorii po 6 sztafet)
FINAŁ Ldk!- 6 najlepszych sztafet
• KOLEJNOŚĆ w biegu (start naprzemienny dz/chł)
- SP U14; 2dz/2010-2011 i mł.+2chł/2010-2011 i mł., +2dz/2009+ 2chł/2009
U16; 4 dz/2008-2007+ 4chł/2008-2007
• Ldk!; U14-U16; 2dz/2009 i mł.+2chł/2009 i mł.+2dz/2008-2007+2 chł/2008-2007
• start 1. uczestnika sztafety, jak do biegu na 800m- pierwsze 100m po torach, zejście do
wewnętrznej krawędzi bieżni, pozostali kontynuują bieg przy tej części bieżni

Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Gdańska 163, 85-613 Bydgoszcz
NIP: 967-10-43-277, tel. 52 360 82 90

Nagrody
• za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach puchary
• indywidualnie w sztafetach I-III miejsca w każdej kategorii nagrody rzeczowe
Zgłoszenia:
wypełnienie druku zgłoszeniowego w WORD, EXCEL (do wyboru) po pobraniu druku do
dnia 09.05.2022 roku na adres email: marek-47@wp.pl
Kontakt
Marek Wochna 539 090 757
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