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I. Termin – 25 października 2018 roku  

II. Miejsce – PARK  ZMYSŁÓW , 
                TERENY PRZY  GIMNAZJUM  I GEOTERMII  
                 PODDĘBICE      UL. MICKIEWICZA  13 – 19, PARK ZMYSŁÓW 

III. Organizator – Łódzki Szkolny Związek Sportowy,  
       Powiatowy Szkolny  Związek   Sportowy  w  Poddębicach  

                         kierownik zawodów – JAROSŁAW   IGNACZAK   605 54 58 56  
IV. Program minutowy 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE / Licealiada rocz.1999 i mł./ 
  9,30 – 10,00 – weryfikacja zawodników 

                   (Namiot  BIURO  ZAWODÓW przy  Gimnazjum PODDĘBICE) PARK ZMYSŁÓW 
             10,25 – otwarcie zawodów 
             10,30 – start sztafet  8 x 1000 m dziewcząt 
  – start sztafet  8 x 1200 m chłopców 
             11,30 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          ponadgimnazjalnych. 

 
SZKOŁY GIMNAZJALNE i SP / IMS rocz. 2003,2004,2005/ 
10,45 – 11,20 – weryfikacja zawodników  

(Namiot  BIURO  ZAWODÓW przy Gimnazjum PODDĘBICE) PARK ZMYSŁÓW 
             11,40 – start sztafet  8 x 1000-1200 m dziewcząt         
                       – start sztafet  8 x 1200-1500 m chłopców 
             12,45 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          gimnazjalnych. 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE / ID rocz. 2006 i mł./ 
12,00 – 12,45 – weryfikacja zawodników  

(Namiot  BIURO  ZAWODÓW przy Gimnazjum PODDĘBICE) PARK ZMYSŁÓW 
            13,00 – start sztafet  8 x 800 m dziewcząt  
                       – start sztafet 8 x 800 m chłopców 
                          
             14,00 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          podstawowych. 
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V. Uczestnictwo – prawo startu mają szkoły, które zajęły dwa pierwsze miejsca w zawodach 
półfinałowych.  

     W zawodach biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (roczniki 1999 i młodsi), 
      gimnazjów i szkół podstawowych  (roczniki 2003,2004,2005 ) oraz szkół podstawowych 
      (roczniki 2006 i młodsi).  

Regulamin dostępny na stronie internetowej www.lszs.pl , kalendarz imprez 2018/19 
VI. Nagrody 

Wszystkie szkoły otrzymują dyplomy. Pierwsze trzy szkoły w każdej kategorii wiekowej 
otrzymują medale i puchary. 

       
Uwaga! 

 Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 23.10.2018 r. do godz. 16.oo Przypominamy, że 
w zgłoszeniu umieścić można wiecej zawodników niż dopuszcza regulamin. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie ręcznych poprawek w zgłoszeniu po wygenerowaniu 
go z SRS- u. 

 Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie imienne zespołu 
wygenerowane z SRS i potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz ważna 
legitymacja szkolna!  

     -     Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 3,00 złotych od każdego zawodnika. 
 Prosimy o zwrócenie uwagi, aby ubiór, uczniów – zawodników, był dostosowany do 

warunków atmosferycznych. 
 W przypadku złych warunków atmosferycznych (opady deszczu) o odwołaniu zawodów 

decyduje kierownik zawodów w miejscu ich przeprowadzania po konsultacji z ZW SZS w 
Łodzi. 

 Obowiązuje obuwie lekkoatletyczne bez kolców! 
 Zespół musi posiadać własną pałeczkę sztafetową 
 Organizator  zapewnia  szatnie jedynie  do  przebrania  się zawodników  
 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów na zawodach i bezpośrednio po ich zakończeniu 

odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży! 
 Parking dla autokarów i samochodów :  PLAC   ZA  STARYM  STADIONEM   

                                                               UL. MICKIEWICZA   
                                                                                                             ZAPRASZAMY 

 
Koordynator sportu ŁSZS 

 
                                                                                                              Wiesław Dębowski 

 
 

 
  
 


