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                                                               Gliwice, 1 października 2010 r. 
 
 

Ramowy regulamin rozgrywek sportowych,  
zorganizowanych w ramach I Miejskiego Turnieju Osiedli  
o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach 

 
Przyjęty przez Rady Osiedlowe na zebraniu w dniu 26.05.2010 r. 

 
Informacje wstępne 

 
1. Organizator rozgrywek : Rada Osiedla Łabędy 
2. Dyscyplina : Triatlon 
3. Termin rozgrywek : 16 października 
4. Miejsce rozgrywek : Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14 
 

Informacje szczegółowe 
 

1. Warunki uczestnictwa : 
a. w rozgrywkach mogą wziąć udział mieszkańcy osiedla lub osoby związana z osiedlem 

/pracujące lub uczące się na jego terenie/, 
b. niepełnoletni uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział za pisemną zgodą opiekunów 

prawnych i pod opieką osób dorosłych, 
c. wiek uczestników - należy ustalić w sportach indywidualnych liczbę osób 

startujących w drużynie np. młodzików, juniorów i seniorów, w grach zespołowych 
podać kategorie wiekowe  /określić roczniki startujące w odpowiednich kategoriach 
wiekowych/, 

d. liczebność reprezentacji osiedla : osiedle reprezentują pary 
zawodników : rodzic i dziecko z rocznika od 1998 do 2000, liczba par – 
maksymalnie 2, 

e. termin i sposób zgłoszenia reprezentacji – do 12 października – 
tel./fax do SP 32 : 234 25 37, email – szkpodst32@poczta.fm 

  
f. kontakt z organizatorem rozgrywek : 

imię i nazwisko :  
 Jolanta Mach – dyrektor SP 32 – tel. 234 25 37, email – 

szkpodst32@poczta.fm 
 Sabina Gorczyca – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy - tel., 

606 108 392, email: sabina_gorczyca@wp.pl  
 
2. Opis konkurencji : zawody obejmują : 
 

a. pływanie – 50 m stylem dowolnym  - basen SP 32 
b. bieg 300 m  - boisko SP 32 
c. jazda na rowerze -1500 m - Las Łabędzki , po wyznaczonej 

trasie.  
Poszczególne konkurencje odbywać się będą oddzielnie. 
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3. Szczegółowy program rozgrywek : 
 

a. weryfikacja zawodników / na podstawie ważnej legitymacji i zgody 
rodziców /, 

b. losowanie kolejności startu poszczególnych szkół i rozpoczęcie 
zawodów, 

c. przeprowadzenie rozgrywek, 
d. podsumowanie wyników dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów. 
e. w przypadku dopuszczenia przez organizatora więcej drużyn  

lub zawodników do udziału w konkurencji - do punktacji ogólnej  
z każdego osiedla liczy się tylko jedna najlepsza drużyna. 

 
4. Warunki rozgrywek. Organizator zapewnia : 
 

a. obiekty, na których rozegrane zostaną zawody basen, trasa rowerowa, 
bieżnia, 

b. obiekty wspomagające – szatnia, prysznice, sanitariaty, 
c. ratowników na basenie, 
d. obsługę pielęgniarską, 
e. poczęstunek dla uczestników, 
f. nagrody dla zwycięzców i uczestników triatlonu. 
 

5. Warunki rozgrywek.  
 

Rada Osiedla wystawiająca reprezentację zapewnia : 
a. organizację rozgrywek, 
b. zakup niezbędnych artykułów 

 
6. Nagrody i pozostałe koszty imprezy /np. diety sędziowskie, wynajem sali, 

sprzętu, poczęstunek, zakup niezbędnych materiałów/: 
 

a. puchary, 
b. dyplomy, 
c. nagrody rzeczowe. 

 
7. Inne regulacje : 
 

Uczestnicy muszą posiadać : 
a. strój na basen = czepek - klapki, 
b. własny rower + KASK OBOWIĄZKOWO, 
c. strój do biegania. 

 
 
 
 
 
Opracował / imię i nazwisko, data /: Krystyna Sowa, 27.09.2010 r.  
Zatwierdził : Sabina Gorczyca – przewodnicząca ZO Łabędy 1.10.2010 r. 
 
 


