
 

Regulamin 

Finału zawodów lekkoatletycznych Olimpiady Świętokrzyskiej  

 

I. Organizatorzy: 

* Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach 

* Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki w Kielcach. 

* MOSiR Kielce 

II. Sponsorzy: 

* Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach 

III. Cel zawodów: 

*Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

*Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej 

*Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 

*Zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci 

IV. Termin i miejsce: 

Termin: 17 września 2021 r. (piątek) 

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny MOSIR w Kielcach, ul. Leszka Drogosza 1 

Godz: 10:30 

V. Konkurencje: 

* roczniki 2010 i młodsi (K), U-12: 60 m, skok w dal (ze strefy), piłka palantowa (wielobój) 

* roczniki 2010 i młodsi (M), U-12: 60 m, skok w dal (ze strefy), piłka palantowa (wielobój) 

 

* roczniki 2008-2009 (K), U-14: 60 m, skok w dal (ze strefy),  kula 2 kg (wielobój) 

* roczniki 2008-2009 (M), U-14: 60 m, skok w dal(ze strefy),  kula 4 kg (wielobój) 

 

* roczniki 2006-2007 (K), U-16: 100 m, w dal,  kula (3kg) (wielobój) 

* roczniki 2006-2007 (M), U-16: 100 m, w dal, kula (5kg) (wielobój) 

 

* roczniki 2004-2005 (K), U-18: 100 m, 300 m, skok w dal, kula (3kg) (indywidualnie) 

* roczniki 2004-2005 (M), U-18: 100 m, 300 m, w dal, kula (5kg) (indywidualnie) 



VI. Warunki uczestnictwa: 

 Prawo startu mają zawodnicy województwa świętokrzyskiego. Startować można jedynie w 

swojej kategorii wiekowej. 

2010 i młodsi – 10 dziewcząt i 10 chłopców 

2008-2009 – 10 dziewcząt i 10 chłopców 

2006-2007 – 8 dziewcząt i 8 chłopców 

2004-2005 – 8 dziewcząt i 8 chłopców 

Razem – 72 osoby 

 Każdy biorący udział w zawodach musi posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach w 

okresie pandemii. 

VII. Nagrody: 

Miejsca I-III w ilości 48 szt. 

VIII. Inne: 

✓ Zawodnik jak i opiekun przystępując do startu w zawodach oświadcza, że: 

❖ zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w 

zawodach. 

❖ zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować 

wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach. 

❖ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także 

publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w 

internecie przez Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki, 

❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, 

❖ nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach, 

❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w 

zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 

(zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.). 

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii.  

Kwestie sporne rozstrzyga organizator.       

 


