
   

 

 

 

 
„ OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA”  

– biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej 

 
 

 

REGULAMIN 
 

1. Cel: 

 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności     

ruchowej wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

Biegi pn. „Od Krasnoludka do Gimludka” są częścią projektu sportowego „RESO 

SUWAŁKI 10,5 – Miejskie Święto Biegania”. W przypadku szkół podstawowych  

i gimnazjalnych biegi zaliczane są do Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017  

w Suwałkach. 

 

2. Organizatorzy: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; 

 

3. Termin i miejsce: 

Biegi pn. „Od Krasnoludka do Gimludka” odbędą się w Suwałkach w dniu  

17 czerwca 2017 r. o godz. 16:00. 

Weryfikacja zawodników odbędzie się w Biurze Zawodów w dniach 12 – 14 

czerwca w godz. 7:30 – 15:30 (Dział Sportu Rekreacji  i Marketingu, ul. Wojska 

Polskiego 2) lub 16 – 17 czerwca w godz. 12:00 – 15:30 (Galeria Chłodna 20 

 w Suwałkach, ul. Noniewicza 71).  

Start i meta każdej z konkurencji zlokalizowane są na Pl. Marii Konopnickiej.   

 

4. Orientacyjny program zawodów: 

a) Bieg Krasnoludków: 

16:00  –  Bieg przedszkolaków z rodzicami (chłopcy i dziewczęta)  

– dystans 150 m 

16:15 – Bieg uczniów szkół podstawowych (chłopcy i dziewczęta, kl. I – III) 

  – dystans ok. 600 m  

 



   

 

 

 

 

b) Biegi szkolne: 

16:30  –  Bieg uczniów szkół podstawowych  (chłopcy i dziewczęta, kl. IV – VI)                                                                                

– dystans ok. 900 m  

16:45  – Bieg uczniów szkół gimnazjalnych (chłopcy i dziewczęta, kl. I – III)                                                                                

– dystans ok. 900 m  

 

5. Uczestnictwo: 

W zawodach udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z Suwałk.  

Prawo startu mają uczniowie posiadający ważne legitymacje szkolne i aktualne 

badania lekarskie kwalifikujące do grupy wychowania fizycznego A, Bk.  

a) Zapisy grupowe: 

Ze względu na możliwości organizacyjne oraz bezpieczeństwo uczestników 

ustala się następujący limit dla zapisów zbiorczych: 

 20 osobowe reprezentacje przedszkolaków (10 dz. + 10 chł.); 

 20 osobowe reprezentacje szkół podstawowych I – III (10 dz. + 10 chł.); 

 20 osobowe reprezentacje szkół podstawowych IV – VI (10 dz. + 10 chł.); 

 20 osobowe reprezentacje gimnazjów I – III (10 dz. + 10 chł.). 

Zapisy grupowe dotyczą zgłoszeń dokonanych wyłącznie przez szkoły.  

b) Zapisy indywidualne: 

Ze względu na możliwości organizacyjne oraz bezpieczeństwo uczestników 

ustala się limit 60 osób dla zapisów indywidualnych w każdym z ww. biegów. 

Zapisy indywidualne dotyczą zgłoszeń dokonanych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

Dzieci zapisane indywidualnie nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji 

szkół. 

 

6. Zgłoszenia: 

   6.1.  Szkoły, które chcą być sklasyfikowane w ramach rywalizacji międzyszkolnej 

muszą dokonywać zgłoszeń zbiorowych na formularzu rejestracyjnym 

udostępnionym na stronie internetowej www.domtel-sport.pl /zakładka – 

zgłoszenia do imprez masowych NOWE/ aktywnym do dnia 05.06.2017 r. do 

godz. 15:30. W zgłoszeniu zbiorowym podajemy nazwę, numer szkoły, imiona, 

nazwiska oraz rok urodzenia dzieci. 

 

 

 

 

http://www.domtel-sport.pl/


   

 

 

 

Uwaga! 

Szkoły zobowiązane są do zebrania i zabezpieczenia oświadczeń rodziców lub 

prawnych opiekunów zezwalających na udział dziecka w biegu. Wzór 

oświadczenia znajduje się na stronie internetowej: www.resosuwalkibieg.pl   

 

    6.2.  Zgłoszeń indywidualnych do Biegów Krasnoludków i Biegów szkolnych 

dokonujemy wyłącznie na formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie 

internetowej www.domtel-sport.pl /zakładka – zgłoszenia do imprez 

masowych NOWE/ aktywnym do dnia 05.06.2017 r. do godz. 15:30.  

W zgłoszeniu zbiorowym podajemy nazwę, numer szkoły, imiona, nazwiska oraz 

rok urodzenia dzieci. 

W przypadku wolnych miejsc, zapisów będzie można dokonać w Biurze 

Zawodów w dniach 16 – 17 czerwca w godz. 12:00 – 15:30 (Galeria Chłodna 20 

 w Suwałkach, ul. Noniewicza 71).  

 

7. Pomiar czasu: 

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów 

pasywnych (nie dotyczy biegu przedszkolaków). Zawodnik podczas weryfikacji 

pobiera w Biurze Zawodów bezpłatnie i bez kaucji numer startowy oraz chip. 

Posiadanie numeru startowego i chipa jest warunkiem startu w biegu  

i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chip wygląda jak niewielka rolka, 

którą należy przymocować na bucie za pomocą sznurowadeł - niewłaściwe 

zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.  

Uwaga! Podczas startu, numer na chipie musi zgadzać się z numerem startowym. 

Po zakończonym biegu chip należy zwrócić do Biura Zawodów. Osoby, które tego 

nie zrobią mogą zostać zdyskwalifikowane.  

 

8. Punktacja: 

Podczas poszczególnych biegów prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa 

dziewcząt i chłopców. 

Punktacja prowadzona będzie w relacji szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

Punktacją objętych zostanie 30 miejsc wg klucza: 

I m-ce - 40 pkt., II m-ce  - 35 pkt., III m-ce - 32 pkt., IV m-ce -30 pkt., V m-ce - 28 

pkt. VI m-ce - 26 pkt., VII m-ce - 24 pkt., VIII m-ce - 23 pkt., itd., XXX m-ce - 1 pkt. 

Na klasyfikację drużynową złoży się suma punktów uzyskanych przez 

zawodników w poszczególnych biegach. 

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej decyduje ilość 

zwycięstw indywidualnych i dalej odpowiednio drugich i kolejnych miejsc. 

http://www.resosuwalkibieg.pl/
http://www.domtel-sport.pl/


   

 

 

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017  

w Suwałkach, drużynom biorącym udział w biegach pn. „Od Krasnoludka do 

Gimludka” przyznawane są punkty odpowiednio do zajętych miejsc w końcowej 

klasyfikacji w zależności od ilości zgłoszonych szkół. 

Punkty uzyskane w biegach pn. „Od Krasnoludka do Gimludka”, zgodnie z § 6 ust. 

1a Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017 w Suwałkach, mnoży 

się razy dwa. 

 

9. Nagrody: 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe 

medale.  

Dla zwycięzców poszczególnych biegów, za miejsca I – III nagrody indywidualne. 

Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny (słodki poczęstunek, woda). 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 zawodników obowiązuje obuwie sportowe, 

 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA, 

 wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NNW przez zgłaszającego, 

 koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu    

zainteresowane  szkoły, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, zniszczone  lub   

skradzione, 

 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnych zmian  

w regulaminie.  

 informacji na temat zawodów biegowych udziela: Rafał Olszewski – specjalista 

ds. organizacji imprez (Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu -  Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki) -  tel. (87) 566 

32 81; kom: 608 440 007 



   

 

 

 

 

Trasa biegu przedszkoli 150m: 



   

 

 

 

 

Trasa biegu szkół podstawowych I-III 600m: 

 

 



   

 

 

 

 

Trasa biegu szkół podstawowych IV – VI oraz szkół gimnazjalnych 900m: 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Suwałki, 2017 r. 

 

 

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego* 

o zdolności osoby niepełnoletniej do udziału w biegu   
 

 
 

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego*: 

 

................................................................................................. 

 

 

 

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic / Opiekun prawny*, wyrażam zgodę na udział 

mojego syna/córki 

 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

 

w dniu 17 czerwca 2017 r. w Biegu Krasnoludka/Biegu Szkolnym
*
 w ramach 

wydarzenia sportowego „RESO SUWAŁKI 10,5 – MIEJSKIE ŚWIĘTO 

BIEGANIA” organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią 

oraz że jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - 

sportowej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu wydarzenia sportowego  

„Od Krasnoludka do Gimludka” oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni 

je akceptuję. 

Ponadto, wyrażam zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej utrwalonego 

na zdjęciach, filmach wygenerowanych podczas biegu wyłącznie w celu promocji 

wydarzenia. 

 

*niepotrzebne skreślić 

                                                       

 

….............................................................. 
      Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 


