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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

 FINAŁU WOJEWÓDZTWA  ŁODZKIEGO  

W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 

GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

GIMNAZJADA   2011/2012. 
 
 
1. ORGANIZATOR : Łódzki SZS, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
2. MIEJSCE I TERMIN: Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu   26 października 2012 /piątek/ w 
OW Malinka w Zgierzu /trasa na Piątek/Kutno/. 
 
PROGRAM 
godz.10.00 – 10.20 IMS / weryfikacja/ 
godz.10.30 – start sztafety dziewcząt 9 x 800m      
godz.11.10 – start sztafety chłopców 9 x 800m      
godz.11.50 – Uroczyste otwarcie zawodów - podsumowanie sztafet IMS 

/wręczenie medali i dyplomów/ 
godz.12.00-12.30 GIMNAZJADA i LICEALIADA /weryfikacja/   
godz.12.40 – start sztafeta dziewcząt GIMNAZJADA i LICEALIADA 10 x 800m 
godz.13.30 – start sztafeta chłopców GIMAZJADA i LICEALIADA  10 x 1000m 
godz.14.15 – Podsumowanie sztafet GIMNAZJADA i LICEALIADA 
 
3. UCZESTNICTWO 
W zawodach startują po dwie szkoły z każdego rejonu. 
IMS  - zespół składa się   z uczniów klas IV, V , VI/rocznik 2002, 2001,2000/. Reprezentacja  
każdego rocznika to 3 dziewczynki lub 3 chłopców. Reprezentacja szkoły stanowi 9 zawodników 
lub zawodniczek 
GIMNAZJADA  – z espół  składa  się  z  uczniów  jednej  szkoły  / rocznik 1997  i  
młodszy/.Drużyna  składa  się  z  10  zawodników  lub  zawodniczek. 
LICEALIADA – Zespół  składa  się  z  uczniów  jednej  szkoły  / rocznik 1993  i  
młodszy/.Drużyna  składa  się  z  10  zawodników  lub zawodniczek. 
 
4. ZAŁOŻENIA  TECH- ORGANIZACYJNE.  

- zawody  odbędą  się  w  formie  sztafet  
- dystans  dla  dziewcząt i chłopców podane w programie zawodów 
- zawodnicy  startujący  w  pierwszej  zmianie  biegną ze  startu  wspólnego    
      z  pałeczką  sztafetową / wskazana  własna  tzn.  szkoły  startującej/ 
- strefa  zmian  wynosi  20 m 
- obowiązuje  obuwie   lekkoatletyczne /sportowe/  bez  kolców 
- obowiązuje opłata startowa 3 zł od zawodnika 

 
5. UWAGI  KOŃCOWE.  
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz zgłoszenie udziału 
potwierdzone prze Dyrekcję Szkoły do dnia  23.10.2012r  w MOSiR w Zgierzu – Kierownik 
Zawodów p. Zdzisław  Frątczak –tel.7164964 fax 7163632  lub e-mailem mosir-zgierz@wp.pl. 
 

Przepraszamy ale na ośrodku brak szatni, przebieramy się w autokarach/busach/. 
 


