
  

REGULAMIN 
„Małe Mamuty 2022” 

Biegi dla dzieci, młodzieży 

 

 

 
 

 

 

Nazwa: 

Małe Mamuty – Bieg dla  Dzieci i Młodzieży 

 

Organizatorzy: 

- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach 

- Samorząd Miasta Pyskowice 

Media: 

 

- Przegląd Pyskowicki 

 

Termin i miejsce: 

17 WRZEŚNIA 2022r. (sobota), Pyskowice 

BIURO ZAWODÓW: Stadion Sportowy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79, 44-120 Pyskowice. 

 

Cel imprezy: 

Propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Śląska 

Popularyzacja i upowszechnianie biegów wśród dzieci, młodzieży 

Promocja miasta Pyskowice 

Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami 

 

Warunki Uczestnictwa: 

• Warunkiem udziału w biegach będzie oddanie wypełnionej pisemnej zgody rodzica.  

• Zgłoszenia do Biegu „Małych Mamutów” tylko w biurze zawodów albo poprzez wysłanie 

zgłoszenia elektronicznie na adres biegmamuta@mokis.pyskowice.pl  

• Biuro zawodów w dniu 17.09.2022 przyjmuje zgłoszenia od godziny 12.00 (nie grupy!, za 

wyjątkiem list szkolnych). 

• Zgłoszenia wysyłamy na adres poczty internetowej(adres e-mail) wypełniając formularz 

zgłoszenia. (ZAŁĄCZNIK nr 1) w terminie do dnia 16 września 2022 r. (piątek). 

• Udział w Biegu„Małych Mamutów” jest bezpłatny.  

• Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica na start, potwierdzającą brak 

zastrzeżeń do biegu .  

• Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są 

rodzice/opiekunowie prawni. 
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    Biuro zawodów czynne od 12:00 do 13:00 (Stadion Sportowy) 

 

    Program zawodów  (podane godziny mogą ulec zmianie ze względy na ilość uczestników) 

    Biegi dla dzieci będą odbywały się na dystansie  

    13:15 Starty (roczniki: 2016 i młodsze)  dystans -100m 

    13:30 DEKORACJA w/w roczników.   

    13:45 Starty (roczniki: 2012, 2013, 2014 i 2015)  

    Dystans – 200m rocznik 2014 i 2015 oraz 360m rocznik 2012 i 2013 

    14:30 DEKORACJA w/w roczników. 

    15:00 Starty (roczniki: 2008, 2009, 2010 i 2011) 

    Dystans 720m rocznik, 2010 i 2011 oraz 1080m rocznik, 2008 i 2009 

    ok. 15:30 DEKORACJA w/w roczników. 

 

    

Postanowienia końcowe: 

 

W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu. 

Podział na startujące roczniki będzie dokonany w dniu biegu – dostosowany do frekwencji. 

Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

Trzy pierwsze miejsca otrzymują medal oraz m-ce I statuetkę  

Każdy uczestnik otrzyma medal za uczestnictwo, dyplom, pendrive oraz drobny poczęstunek i 

wodę. 

Trasa - bieżnią wokół stadionu. 

 

UWAGA !!! 

Organizator zachowuje prawo do rozstrzygania kwestii spornych 

 


