
REGULAMIN 

Imprezy Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie, 

edycja 2019/20 

1 Organizator Imprezy 

Organizatorem imprezy jest  

Kaszubski Klub Sportowy SFORA 

Ul. Wybickiego 38 

84-207 Bojano 

W porozumieniu z  

Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie 

ul. Szkolna 4a,  

84-217 Szemud 

2 Terminy i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się: 

▪ Jesień 2019 

o 12, 19, 26 wrzesień 

o 3, 10 październik 

▪ Wiosna 2020 

o 7, 14, 21, 28 Maj 

o 4 czerwiec – konkurs finałowy 

Zawody odbywają się na boisku przy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Wybickiego 38 w Bojanie. 

3 Zasady ogólne 

Wszystkie konkursy zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem: Zawodów dziecięcych XXVI Edycji 

imprezy pt. „Czwartki Lekkoatletyczne", publikowanym przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i 

Młodzieży” na stronie www.czwartki.pl 

3.1 Konkurencje 

Podczas Czwartków Lekkoatletycznych w Bojanie zostaną przeprowadzone wszystkie konkurencje 

biegowe a z konkurencji technicznych skok w dal i pchnięcie kulą. Nie zostanie przeprowadzony 

konkurs skoku wzwyż, ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury sportowej. 

http://www.czwartki.pl/


3.2 Kwalifikacja do: XXVI Ogólnopolskie Finał Czwartków 

Lekkoatletycznych 

Kwalifikacja do turnieju finałowego odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym na 

www.czwartki.pl 

3.3 Kwalifikacja do: IV Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Czwartków 

Lekkoatletycznych 

W turnieju halowym odbędą się następujące konkurencje: 

▪ Biegi dziewcząt: 60m, 300m, 600m 

▪ Biegi chłopców: 60m, 300m, 1000m 

▪ Skok w dal 

▪ Skok wzwyż 

Konkurencje zostaną przeprowadzone w 2 kategoriach wiekowych: 

▪ I grupa wiekowa 13 lat - 2007 

▪ II grupa wiekowa 12 lat – 2008 

Kwalifikacja do IV Halowego Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych, który odbędzie 

się w grudniu 2019 roku w Spale, odbędzie się według następujących zasad. 

▪ Do uzyskania kwalifikacji niezbędny jest udział w min 3 konkursach z 5 w części jesiennej 

Czwartków Lekkoatletycznych w Bojanie 

▪ Awans uzyskają osoby, które zdobędą największą ilość punktów, przeliczanych na podstawie 

specjalnych tabel punktowych, oddzielnych dla każdej grupy wiekowej 

▪ W obliczaniu uzyskanego wyniku, brane są pod uwagę 3 najlepsze rezultaty uzyskane przez 

zawodnika w każdej konkurencje 

▪ Jeden zawodnik uzyskuje prawo startu tylko w jednej konkurencji. W przypadku gdy jeden 

zawodnik zwycięży 2 konkurencje, dokonuje wyboru, w której konkurencji będzie startował, a 

zwolnione miejsce przechodzi na zawodnika, który zajął 2 miejsce. 

▪ Warunkiem niezbędnym do uzyskania kwalifikacji jest uzyskanie minimum kwalifikacyjnego, 

czyli rezultatu lepszego niż 50pkt według tabel punktowych. 

▪ W skoku wzwyż nie można uzyskać kwalifikacji 

▪ Organizatorzy zastrzegają sobie prawy przyznania „dzikiej karty”, tj. kwalifikacji dla 

zawodników, którzy nie zajęli pierwszych miejsc w swoich kategoriach, ale uzyskali bardzo 

dobry wynik sportowy 

3.4 Wyniki konkursów 

▪ Podczas każdego z konkursów przyznawane będą medale dla pierwszych 3 zawodników w 

każdej rozegranej konkurencji. 

▪ W konkurencjach biegowych rozgrywanych w seriach o miejscu decyduje uzyskany czas 

http://www.czwartki.pl/


▪ W przypadku uzyskania identycznego czasu przez zawodników przyznawane będą miejsca ex 

aequo 

▪ W przypadku uzyskania takiego samego rezultatu w konkurencjach technicznych, o kolejności 

decydują wyniki uzyskane przez zawodników w pozostałych próbach. Jeżeli to nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, przyznawane jest miejsce ex aequo 

▪ Wyniki poszczególnych konkursów, jak i klasyfikacja generalne będą publikowane w 

intrenecie, na serwisie zapisy.info bądź innym 

4 Postanowienia ogólne 

▪ Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:  

▪ Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie. 

▪ Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera 

w kontekście jego udziału w zawodach. 

▪ Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

▪ Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

▪ Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

▪ Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach  

i bilbordach 

▪ Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów lub zmiany terminu ze względu 

na warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności 

▪ W przypadkach nieopisanych w ww. regulaminie wiążąca jest arbitralna decyzja 

organizatorów imprezy. 

▪ Kaszubski Klub Sportowy SFORA zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

 


