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       R E G U L A M I N 

„ZMAGANIA SZEŚCIOLATKÓW”  Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

1 CZERWCA 2022 r. 

  

Organizator:  

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. przy ul. Odrodzenia 28b,        

59-300 Lubin tel. (76) 846 08 32, tel/fax (76) 756 11 00 e-mail: 

imprezy@rcslubin.pl, http: www.rcslubin.pl. 

 

Termin i miejsce:  

01 czerwca 2022 roku (środa  godz. 9.30 – stadion lekkoatletyczny –  RCS 
przy ul. Odrodzenia 28b (w razie niepogody HWS ul. Odrodzenia 28b) 

 

Prawo uczestnictwa:  

Prawo uczestnictwa posiadają reprezentacje każdego przedszkola –          

1 drużyna 10 – osobowa + 2 zawodników rezerwowych (dzieci urodzone    

w 2015 roku) oraz 2 opiekunów z każdego lubińskiego przedszkola.  

Zgłoszenia:  

Przesyłają przedszkola na obowiązującym druku RCS do dnia 27.05.2022r. 

(piątek) na numer faxu (76) 756 11 00 lub adres e-mail: 

imprezy@rcslubin.pl wraz ze zgodą dyrekcji przedszkola na udział dzieci  

w zawodach.   

Nagrody:  

za miejsca I – III  – puchary, medale, nagrody rzeczowe,   

za miejsca IV – VI – medale, nagrody rzeczowe, 

za pozostałe miejsca – medale, nagrody rzeczowe, 

wszyscy uczestnicy zmagań otrzymają napoje i słodycze. 

 

 

mailto:imprezy@rcslubin.pl
http://www.rcslubin.pl/
mailto:imprezy@rcslubin.pl


                                                                                                                          

 

 

 

 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. 

ul. Odrodzenia 28B, 59-300 Lubin, tel./fax. 76 846 08 28, tel. 76 846 0832, biuro@rcslubin.pl, www.rcslubin.pl 

NIP: 692-22-85-089 REGON: 390934223 KRS: 0000033961 

Punktacja: 

I miejsce w konkurencji    20 pkt 

II miejsce w konkurencji   15 pkt 

III miejsce w konkurencji   10 pkt  

IV – VI miejsce w konkurencji      8 pkt 

VII - X miejsce w konkurencji      6 pkt 

XI – XIII miejsce w konkurencji    4 pkt 

 

Planowane konkurencje: 

– bieg przez hula – hop, 

– skakańce, 

– toczenie piłki lekarskiej 4 kg, 

– sztafeta – bieg slalomem przekazanie pałeczki następnemu zawodnikowi 

– bieg w workach,  

– bieg przez hula – hop – konkurencja obowiązkowa dla opiekunów !!! 

 

W każdej konkurencji udział bierze cała drużyna, w razie niedyspozycji 

któregoś z zawodników, jego miejsce może zająć zawodnik rezerwowy. 

Postanowienia końcowe: 

Klasyfikacja generalna ułożona zostanie na podstawie zdobytych punktów 

we wszystkich konkurencjach przez każdą z drużyn. W przypadku równej 

ilości punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje większa ilość wygranych 

konkurencji pomiędzy zainteresowanymi drużynami.  

W sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo interpretacji 

przysługuje  organizatorowi. 


