
REGULAMIN 
 CZEKOLADOWE KOLCE 2020 
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OLIMPIJCZYKIEM 

 

I. Organizator:  
-  Uczniowski Klub Sportowy „Diament” (nr tel. 605049056), e-mail: uks.diament@wp.pl  
 

II. Miejsce i termin zawodów:   
- stadion w Godowie ul. 1Maja 49  
- 13.09.2020 godz. 10.00 
 

III. Dystans i kategorie wiekowe:   
 

czas  chłopcy i dziewczęta                           rok urodzenia 

10:00 60 m 2017–2015 

10:30 100 m 2014–2013 

11:00 200 m 2012–2011 

11:30 300 m 2010–2009 

12:00 400 m 2008–2007 

12:30 600 m 2006–2005 

13:30 DEKORACJA 
 

*godziny startów i dekoracji mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników 
 

IV. Zgłoszenia i rejestracja:  
- za pośrednictwem e-maila: uks.diament@wp.pl do 11 września 2020 roku do godz. 20.00 lub w  
   dniu zawodów od godz. 8.45 – 9.45  
- opłata startowa 20 zł płatna najpóźniej do 10.09 na konto UKS DIAMENT w Godowie 
- nr konta 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001 lub w dniu zawodów 
- odbiór numerków startowych w biurze zawodów 13 września od godz. 8.45  
 

V. Nagrody: 
- dla najlepszych zawodników za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych  
  dyplomy i statuetki, za zajęcie I-VI miejsca pamiątkowe medale 
- napój, lody oraz konkurs z nagrodami wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg 
 

VI. Postanowienia końcowe: 
- obowiązuje obuwie sportowe, 
- starty zawodników ze startu wysokiego (bez bloków), 
- liczba zawodników startujących w jednym biegu zależy od decyzji startera, 
- wszyscy zawodnicy startują z numerkami startowymi,  
- obsługa medyczna podczas zawodów, 
- w zawodach mogą uczestniczyć osoby tylko zdrowe 
- za zgody na udziału w zawodach odpowiedzialni są opiekunowie lub rodzice  
- numerki startowe najpóźniej 30 min przed startem odbierają opiekunowie lub rodzice  
- uczestnicy podczas zgłoszenia powinni posiadać zgodę opiekuna prawnego na start (zgoda będzie  
  wysyłana emailem po zgłoszeniu zawodnika) i oddać ją w biurze zawodów 
- podczas zawodów wszystkich uczestników ( zawodników, rodziców, sędziów ) obowiązuje ścisłe   
  przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych wydanych  
  przez Rade Ministrów w związku z COVID-19 


