
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Regulamin  
Rekreacja - uczniowie szkół podstawowych 

 

Powiatowy Dzień Dziecka na sportowo 
Kamieńsk, 7 czerwca 2013 r. 

 
 

I. CELE: 

• promowanie sportu wśród uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

radomszczańskiego; 

• integracja młodzieży z różnych gmin powiatu;  

• aktywizacja sportowa uczniów; 

• wsparcie środowisk zainteresowanych długofalowym podnoszeniem poziomu sprawności 

psychofizycznej. 

II. ORGANIZATOR  
1. Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97- 500 Radomsko, tel. 

44 683 45 09, fax 44 683 43 35, e-mail: promocja@radomszczanski.pl, 
promocja2@radomszczanski.pl 

2. Urząd Miejski w Kamieńsku,  ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, 
        tel.44 681 71 23, fax. 44 681 71 53, 
3.   Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Radomsku  
4.   UKS Kietlin 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

• Kamieńsk – szkolne boisko sportowe 

• 7 czerwca 2013 r. w godz. 9.00 – 14.00 

IV.   ZASADY REKREACJI 

1. Zawody z rekreacji są organizowane dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu 

powiatu radomszczańskiego.  

2. Zawody zostaną przeprowadzone w 2 konkurencjach: 

• Łuki,  

•  rzut lotką do tarczy, 

3. W zawodach startuje drużyna w składzie 5-cio osobowym, 

4.  System rozgrywek gier zostanie ustalony podczas w/w imprezy a uzależniony będzie                   

od ilości drużyn w grach zespołowych oraz zawodników w konkurencjach indywidualnych. 

 

 

 



 

V. ZASADY KOMETKI I TENISA 

1. Zawody są organizowane dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu radomszczańskiego.  

2. W zawodach startuje drużyna w składzie dwu osobowym. 

3. System rozgrywek gier zostanie ustalony podczas w/w imprezy a uzależniony będzie                   

od ilości drużyn w grach zespołowych oraz zawodników w konkurencjach indywidualnych. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna: 

� Zwycięzcą drużynowym zostaje drużyna, która uzyskała największą łączną ilość 

punktów. 

� Zostanie przeprowadzona klasyfikacja najlepsza uczennica, najlepszy uczeń.  

2. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem decydujące zdanie należy do 

sędziego głównego zawodów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian w regulaminie. 

4. Zgłoszenia drużyn należy przesyłać faxem na numer 44 683 43 35 lub pocztą 

       elektroniczną na adres promocja@radomszczanski.pl, promocja2@radomszczanski.pl  

                    do dnia 4 czerwca  2013r. wg załączonego wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 


