
REGULAMIN BIEGÓW DZIECI : „Małe Rodzinne Podbiegi 2022” 
 

1. Organizatorem „Małych Rodzinnych Podbiegów 2022” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 
1. Celem imprezy jest upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży oraz 

promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. 

2. „Małe Rodzinne Podbiegi 2022” odbędą się w dniu 25.06.2022 roku na bieżni lekkoatletycznej Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Komprachcicach, przy ul Szkolnej 18. 
3. Biegi Dzieci odbędą się w kategoriach: 
• przedszkolaki młodsze (rocznik 2017 – 2018) – dystans 60m, godzina 12:15 
• przedszkolaki starsze (rocznik 2015 - 2016) – dystans 120m, godzina 12:30 
• klasy I-II (rocznik 2014 – 2013) – dystans 240m, godzina 12:50 
• klasy III-IV (rocznik 2012 – 2011) – dystans 360m, godzina 13:10 
• klasy V-VI (rocznik 2010 – 2009) – dystans 480m, godzina 13:30 
• klasy VII-VIII (rocznik 2008 – 2007) – dystans 600m, godzina 13:50 
1. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia. 
2. Zapisy na Biegi Dzieci odbędą się w dniu zawodów na bieżni OSiR Komprachcice od godz. 12:00 
3. Do Biegu dopuszczone może być dziecko, które zostało wpisane przez rodzica/prawnego opiekuna na listę 

zawodników oraz posiada numer startowy (otrzymany od organizatora przy zapisach) przyczepiony widocznie z 

przodu koszulki/bluzy itp. 
4. Warunkiem utworzenia kategorii (wraz z podziałem na płeć) jest obecność minimum 5 zawodników. 
5. Przy mniejszej ilości zawodników dziewczęta i chłopcy wystartują razem. Klasyfikowani będą jednak w podziale 

na płeć. 
6. Ustalenie kolejności na mecie pierwszych trzech zawodników odbędzie się na podstawie osiągniętych czasów 

brutto oraz poprzez system photo-finish. 
7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli Bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
8. Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po każdym biegu. 
9. Rodzic/prawny opiekun wpisując dziecko na LISTĘ STARTOWĄ akceptuje niniejszy regulamin. Oświadcza 

jednocześnie, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do wysiłku fizycznego i udziału w Biegu. 

Rodzic/prawny opiekun wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji 

Biegu. 
10. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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