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REGULAMIN BEŁCHATOWSKIEJ EDYCJI  
„CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH”  

2021/2022 
 
 

1. Organizator zawodów 
Prezydent Miasta Bełchatowa, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. 

2. Terminy zawodów  
 runda jesienna: 

21, 23, 28 września 2021 r. godz. 15:30 
 runda wiosenna 
      (terminy rudny wiosennej zostaną podane do dn. 08.04.2022 r.) 

3. Miejsce zawodów 
Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie 
ul. Witolda Budryka 7 

4. Uczestnicy  
Uczniowie szkół podstawowych (rocznik 2009 i mł.) 

5. Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej  
do niedzieli/wtorku poprzedzającego zawody na adres: bkl.belchatow@gmail.com 

6. Konkurencje 
Dziewczęta:     60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową; 
Chłopcy:          60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową. 

7. Nagrody 

a. Dyplomy za zajęcie od 1 do 3 miejsca w każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 

b. Każda konkurencja w przeciągu trwania całego cyklu czwartków jeden  raz otrzyma status 
konkurencji wiodącej. Najlepszy zawodnik tej konkurencji w każdej  
z kategorii wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.  

Konkurencje wiodące w rundzie jesiennej: 
 rzut piłeczką palantową (23.09.2021 r.)  
 300 m (28.09.2021 r.). 

c. Puchary (statuetki) dla zwycięzców końcowej klasyfikacji Grand Prix w poszczególnych 
konkurencjach i kategoriach wiekowych. 

d. Nagrody dla 3 nauczycieli z największą ilością punktów po rundzie jesiennej oraz  
w klasyfikacji końcowej Grand Prix nauczycieli i opiekunów. 

e. Puchary i dyplomy dla 3 najlepszych szkół w klasyfikacji Grand Prix szkół. 

8. Inne postanowienia 

a. Prawo startu w Ogólnopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” posiadają zawodnicy, 
którzy zajęli 1 – 3 miejsce w klasyfikacji Grand Prix, oraz uzyskali co najmniej wynik 
podany w tabeli. 

b. Uczestnicy z roczników 2014 i młodsi biorą udział w bełchatowskiej edycji Czwartków 
lekkoatletycznych w swojej kategorii wiekowej jednak bez prawa startu w Finale 
Ogólnopolskim. W klasyfikacji Grand Prix są liczeni z rocznikiem 2011. 

c. Pozostałe punkty regulaminu zgodnie z załączonym ogólnopolskim regulaminem zawodów 
dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. 

d. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie 
w trakcie trwania edycji. 
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e. Wszelkich informacji udziela: p. Agnieszka Morawiec, tel. 501-060-216. 
 
 

 
 

Tabela minimów dopuszczeniowych do udziału w Ogólnopolskim Finale  
 

„Czwartków Lekkoatletycznych” 
 

 
Rocznik 2009 Rocznik 2010 Rocznik 2011 

chł. dz. chł. dz. chł. dz. 

60 m 8,4 8,7 8,8 9,0 9,2 9,3 

300 m 45,6 47,5 49,8 51,0 52,8 54,5 

600/1000m 3,20 1,58 3,30 2,02 3,39 2,10 

rzut p. palantową 53,00 43,00 47,00 36,50 45,00 31,00 

skok w dal 4,80 4,30 4,40 4,20 4,05 3,75 

skok wzwyż 1,40 1,30 1,25 1,30 1,10 1,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


