
„Cambodia Cross – Country” -   24.04.2015 

Regulamin 

 

1. Cel zawodów: upowszechnianie i popularyzacja biegów oraz aktywności fizycznej  w środowisku 

młodzieży szkolnej i akademickiej. 

2. Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. 

3. Współorganizatorzy: Wydział Artystyczny UMCS i Centrum Kultury Fizycznej UMCS. 

4. Patronat honorowy: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 

5. Uczestnictwo:  

I  kategoria -  gimnazjum,  

II  kategoria -  liceum,  

III kategoria – uczelnia wyższa. 

W każdej kategorii będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja ze względu na płeć. 

6. Miejsce: teren zlokalizowany w pobliżu Wydziału NoZiGP  UMCS – „ Kambodża”. 

7. Termin: 24 kwietnia 2015 

8. Termin zgłoszenia: do 22 kwietnia 2015  

9. Sposób zgłoszenia: poprzez e’mail: kambodza@umcs.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia/studenta, nazwę szkoły/uczelni, klasę – dotyczy 

gimnazjum i liceum oraz rok studiów – dotyczy uczelni. 

Wersję papierową zgłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia należy dostarczyć  

do biura zawodów przed rozpoczęciem biegu. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgłoszenie 

powinno być podpisane przez rodziców ( załącznik nr 1).  

10.  Program minutowy: 

 10.30   start zawodników – kategoria gimnazjum, 

 11.15  start zawodników – kategoria  liceum, 

 12.00  start zawodników – kategoria studenci, 

 12.30 – uroczyste zakończenie biegu oraz wręczenie nagród. 

11. Trasa biegu – mapa z trasą biegu zostanie wręczona uczestnikom przed startem  

( załącznik nr 2). 

12. Organizator zapewnia na czas zawodów opiekę medyczną. 

 13. Punktacja  

1. W zawodach prowadzi się oddzielną klasyfikację dla dziewcząt i chłopców w każdej 

kategorii.  

2. Pierwsze miejsce zajmie uczeń/uczennica, student/studentka który(a) uzyska największą 

liczbę punktów za rozegrane konkurencje.  

3. Zasada generalna prowadzenia punktacji  stanowi, iż zwycięzca konkurencji otrzymuje 

liczbę punktów odpowiadających liczbie zawodników (czek) uczestniczących w „Cambodia 

Cross – Country”, np. jeśli w zawodach uczestniczy 10 zawodników (czek), to zwycięzca 

konkurencji otrzyma 10 pkt., zdobywca drugiego miejsca 9 pkt., trzeciego – 8 pkt. itd.  

4. W przypadku, gdy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę punktów w danej konkurencji, 

zajmą oni wówczas miejsca ex aequo i przyznane im zostaną takie same ilości punktów 



według zasady, że nastąpi zsumowanie punktów za zajęte miejsca i podzielenie ich przez 

ilość zawodników zajmujących to samo miejsce. Jeśli na przykład trzech zawodników uzyska 

najlepszy wynik w danej konkurencji, to zajmą oni miejsce 1 w danej konkurencji i otrzymają 

po 9 pkt., przy 10 startujących zawodnikach (10 pkt. za I miejsce / + / 9 pkt. za II miejsce  

/ +/8 pkt. za III miejsce/ = 27 pkt., po podzieleniu przez 3 / liczba zawodników, które zdobyły 

tą samą ilość punktów/ daje 9 pkt.). Następny zawodnik zajmie wtedy 4 miejsce i otrzyma 7 

pkt.  

5. Sposób punktacji w ramach konkurencji zostanie przedstawiony przez biuro zawodów 

podczas omawiania przebiegu i organizacji „Cambodia Cross – Country”.  

6. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów w klasyfikacji 

generalnej, o kolejności miejsc decyduje kolejno: 

-  liczba punktów zdobytych w biegu, 

-  liczba punktów zdobytych w konkurencji „rzuty do celu”, 

- liczba punktów zdobytych w konkurencji „rozpoznanie kamienia”. 

 
 

13. Konkurencje  

a. rzuty do celu: rzuty wykonywane są piłką do tenisa ziemnego, liczy się ilość trafionych rzutów do 

kosza (średnica ok. 50 cm) ustawionego w odległości ok. 4m. 

b. określenie odległości: „od drzewa do drzewa” (sami uczestnicy określają odległość  

w metrach). 

c. rozpoznanie kamienia: uczestnicy rozpoznają kamienie ze zbiorów przygotowanych przez 

pracowników Wydziału  NoZiGP UMCS. 

d. ustawianie kartonów różnej wielkości:  ustawienie najwyższego ciągu kartonów  

w czasie 30 sekund - wynik podaje się w cm. 

e. bieg 

14. Uwagi  

a.  w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody zostaną przeniesione 

do budynku Wydziału NoZiGP. 

b. w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje 

Organizator. 



 

Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE 

na Cambodia Cross – Country  

  

1. Wypełnia uczeń/student 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………… 

Szkoła/uczelnia ………………………………………………………………………….. 

 Klasa /rok studiów……………… 

      

 Czytelny podpis ucznia/studenta 

     …………………………………………………………… 

Zapoznałem się z regulaminem biegu Cambodia Cross  - Contry i oświadczam, że mój stan 

zdrowia (dotyczy osób pełnoletnich) pozwala mi na udział w biegu „Cambodia Cross – 

Country”.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, 

oraz  na użycie wizerunku mojej osoby przez Organizatora na potrzeby zawodów. 

        

Czytelny podpis ucznia/studenta 

 

     …………..……………………………………………… 

 

2. Wypełnia rodzic (dotyczy osób niepełnoletnich) 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki…………………………………………. 

w Cambodia Cross – Country w dniu 24.04.2015. Oświadczam, iż stan zdrowia dziecka 

pozwala mu na wzięcie udziału w tym biegu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych  

w zgłoszeniu, oraz  na użycie jego wizerunku przez Organizatora na potrzeby zawodów. 

 

       Czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 

     …………..……………………………………………… 


