
 

 

Regulamin Ogólny 

 Igrzyska Zamojszczyzny Pamięci Powstania Zamojskiego 

09.09.2022 r./Stary Zamość 

 

I. Organizator i współorganizatorzy: 

 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna 

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Sponsor 

 

II. Cele: 

 Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego  

 Propagowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polek i Polaków  

 Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży 

 Możliwość skorzystania z oferty sportowej dla najmłodszych adeptów takich sportów 

jak piłka nożna, siatkówka czy szachy. 

 Udział w zawodach dzieci z różnych miejscowości 

 Popularyzacja dyscyplin uczących wytrwałości i współpracy 

 

III. Termin i miejsce: 

Igrzyska odbędą się 9 września 2022 r. w Starym Zamościu  

 

IV. Ramowy przebieg zawodów: 

10.30 - 11.15 - weryfikacja zgłoszeń 

11.15 - otwarcie zawodów, część oficjalna 

11.30 - 15.00 - rozegranie dyscyplin (biegi przełajowe, piłka nożna, piłka siatkowa, 

wielobój sprawnościowy i szachy) 

15.00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów   

 

V. Konkurencje sportowe: 

W ramach zawodów sportowych w Starym Zamościu uczestnicy będą rywalizowali 
między sobą w 5 dyscyplinach sportowych: 
- bieg przełajowy 



- piłka nożna 
 -  piłka siatkowa, 
 - wielobój sprawnościowy  
 - szachy 
 

VI. Sposób przeprowadzania zawodów 

System rozgrywania zawodów w ramach Igrzysk zostanie ustalony przez 
organizatora, odrębnie dla każdej dyscypliny.  

 

VII. Zasady uczestnictwa: 

Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnikami Igrzysk mogą być wszyscy chętni 
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
W ramach zawodów uczestnicy rywalizują między sobą w 5 dyscyplinach 
sportowych: biegi przełajowe, piłka nożna, piłka siatkowa, wielobój sprawnościowy, 
szachy.  
 

Zawody odbywają się w kategoriach: 

Szachy – zawodnicy będą startować w 3 kategoriach: 

klasy I-III szkoły podstawowej, 
klasy IV-VI szkoły podstawowej,  
klasy VII-VIII szkoły podstawowej i ponadpodstawowe 
 

 Biegi i wielobój sprawnościowy – 2 kategorie: 

Biegi przełajowe – startuje dowolna ilość zawodników ze szkół podstawowych 

w dwóch kategoriach (klasy IV-VI oraz VII –VIII) z podziałem na dziewczęta i chłopcy. 

Dziewczęta: 

Klasy IV-VI – dystans 600m 

Klasy VII –VIII – dystans 800m 

Chłopcy: 

Klasy IV-VI – dystans 600m 

Klasy VII –VIII – dystans 1000m 

 

Wielobój - startują drużyny mieszane 4 osobowe w dwóch kategoriach ((klasy IV-VI 

oraz VII –VIII). Bieg z piłką lekarską 1 kg na dystansie 30m pokonując na 10m  

po starcie płotek niski, oraz na 20m po starcie płotek wysoki, który należy pokonać 

pod poprzeczką, następnie dobiegając do 30 m przekazując piłkę partnerce, która 

pokonuje dystans w odwrotnej kolejności. Przebiegając 30m przekazuje piłkę 



partnerce, która pokonuje dystans jak na I zmianie i przekazuje piłkę partnerowi, 

który kończy tor przeszkód jak na zmianie II. Wyścig jest rozgrywany na czas, 

a zwycięża drużyna, która pokona tor w najkrótszym czasie otrzyma nagrody.   

 

 Piłka nożna – młodzieżowe zespoły z terenu 4 powiatów Zamojszczyzny. 

 

Piłka siatkowa – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z podziałem: dziewczęta i 

chłopcy 

 

 

VIII. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy kierować na adres email Klubu Sportowego „Agros” Zamość: 

agrosks@poczta.onet.pl 

 

 

IX. Nagrody: 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych i dyscyplinach  otrzymają 
nagrody rzeczowe. 
Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii otrzymają okolicznościowe 
medale.  
 

X. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy. 

 Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące startujących 
zawodników (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, 
Uczelnie,  Kluby Sportowe). 
 

XI. Uwagi końcowe:  

Wejście na teren obiektu w okresie trwania Igrzysk stanowi jednocześnie zgodę 
uczestnika Igrzysk i ich opiekunów na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku na 
zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie 
swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach 
eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, 
utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, 
w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach 
reklamowych, itp.) zwłaszcza w celach służących promocji działalności Organizatora 
 
Wszyscy uczestnicy Igrzysk w momencie zgłoszenia ich do uczestnictwa w Igrzyskach 
równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 



podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych 
osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście startowej, wynikach 
itp.     
 
 Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników Igrzysk 
ani szkody, których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w Igrzyskach, 
w szczególności za szkody wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje 
itd.) 
 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki 
na terenie, na którym odbywają się Igrzyska. 
 
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty 
do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia 
spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników 
czy osoby trzeciej. 

 
 
                                                                                  ORGANIZATORZY 

 
 
 


