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Bieg Przedszkolaków – godz. 13.40 

Sposób i zasady uczestnictwa: 

Bieg przedszkolaków przewidziany w 3 kategoriach wiekowych: 

- kat. do lat 4 (ur. do 2012 włącznie) 

- kat 5 lat (ur. w 2011) 

- kat. 6 lat (ur. 2010) 

 

Wspólna bieg oraz klasyfikacja dziewczynek i chłopców. Bieg na dystansie ok. 100 m na 

stadionie lekkoatletycznym. Nie ma wcześniejszych zapisów dziecka na bieg, 

natomiast wystarczy stawić się na starcie, w odpowiedniej grupie wiekowej (informacje 

przekazywane na bieżąco przez osobę prowadzącą bieg). 

Nagrody: 

Każde dziecko otrzyma medal uczestnictwa, natomiast pierwsza „trójka” z każdego 

biegu otrzyma nagrody, które zostaną wręczone o godz. 14.00 podczas głównej 

dekoracji (opiekunowie proszeni są o dopilnowanie i doprowadzenie dziecka w okolice 

podium). Dodatkowo dzieci z miejsc od 1 do 3 z każdej kategorii wiekowej wraz z 

rodzicem będą miały możliwość skorzystania z lotu widokowego balonem nad 

obiektem MOS Kraków Wschód. 

 

Bieg Rodzinny na 500 m – godz. 12.15 

Sposób i zasady uczestnictwa: 

W biegu można wziąć udział na dwa sposoby:  

 bez rejestracji - indywidualnie lub rodzinnie (jednak bez możliwości wzięcia 

udziału w losowaniu nagród). Medal przewidziany dla każdego dziecka 

biorącego udział w tym biegu. 
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 z rejestracją - udział ma prawo wyłącznie para, tj. rodzic/opiekun + dziecko. 

Dzieci urodzone w rocznikach 2001 i młodsi. Rejestracja umożliwia wzięcie 

udziału w losowaniu nagród ok. godz. 14.30. Medal przewidziany dla każdego 

dziecka biorącego udział w tym biegu. 

 

Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród muszą się zarejestrować w biurze 

zawodów (wypełnić zgłoszenie, odebrać kupon i numer dla dziecka). Biuro zawodów 

będzie czynne na stadionie od godz. 11.00 do 12.15. Jeden opiekun może wziąć udział w 

biegu maksymalnie z dwójką dzieci, z których każde pobiera osobno numer startowy. 

Para pokonuje wspólnie, dowolnym tempem dystans 500 m na stadionie 

lekkoatletycznym. Liczy się wyłącznie udział, a nie czas w jakim zostanie pokonany 

wyznaczony odcinek.  

Osoby biorące udział w biegu komercyjnym również zachęcamy do wzięcia udziału w 

biegu rodzinnym, z rejestracją lub bez rejestracji, który to bieg będzie stanowił dla nich 

formę rozgrzewki przed biegiem głównym na 5 km. 

Nagrody do losowania: 

 10 lotów widokowych balonem dla dwóch osób (dziecko + rodzic) 

 

Sztafetowe Biegi Rodzinne (składy 4, 3 i 2 osobowe) – start 11.30 

 

 

Biegi sztafetowe rozgrywane na dystansie 400 metrów (jedno okrążenie na stadionie). 

Docelowo planowane są 3 klasyfikacje (4 osobowa – mama + tata + dziecko + dziecko 

lub rodzic + dziecko + dziecko + dziecko), 3 osobowa (mama + tata + dziecko lub 

rodzic + dziecko + dziecko), 2 osobowa (rodzic + dziecko). Przyjmowanie zgłoszeń do 

biegu od godziny 10.30 w biurze zawodów w w/w kategoriach. Biegamy z pałeczką 

sztafetową. Składy 4 osobowe po 100 m każda zmiana, 3-osobowe – po ok. 133 m oraz 2-

osobowe – po 200 m każdy. 

 

Nagrody:  

- 3 puchary rodzinne za miejsca 1-3 (w kategorii 4-osobowej), 

- 3 puchary za miejsca 1-3 (w kategorii 3-osobowej) 

- 3 puchary za miejsca 1-3 (w kategorii 2-osobowej) 

- medale za podium uniwersalne (9 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych) 

Dodatkowo zwycięskie drużyny z miejsc 1 do 3 z każdej kategorii będą miały możliwość 

skorzystania z lotu widokowego balonem nad obiektem MOS Kraków Wschód. 

 

Rodzinny turniej piłki nożnej – Bubble Football - 15.00 – 17.00 
 

Turniej, w którym uczestniczą zespoły 6-osobowe, a więc na jedną drużynę składa się  
3 ojców i 3 synów. Ilość zgłoszonych drużyn decyduje o przebiegu i zasadach 
rozgrywek, np. system każdy z każdym, system pucharowy, itd. Zapisy w biurze 



zawodów w dniu zawodów w godzinach 14.00 - 15.00. Przewidziane nagrody to: 3 
puchary drużynowe za miejsca 1-3 oraz 3 komplety medali (6 złotych, 6 srebrnych, 6 
brązowych) 


