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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
IGRZYSKA DZIECI , IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA
2020/21
Termin – 24.05.2021 r. poniedziałek – zmiana terminu
I. Program zawodów
Godz. – 9.30 weryfikacja dla SP Igrzyska Dzieci
Godz. - 10,oo uroczyste otwarcie zawodów
Godz. – 10.10 bieg dziewcząt 800 m. ID grupa młodsza rocz. 2010 i młodsi
Godz. - 10.25 bieg chłopców 800 m. ID grupa młodsza rocz. 2010 i młodsi
Godz. – 10.50 bieg dziewcząt 1000 m. ID grupa starsza rocz. 2008 - 2009
Godz. - 11.10 bieg chłopców 1000 m. ID grupa starsza rocz. 2008 - 2009
Godz. - 11.30 podsumowanie zawodów ID grupa młodsza i starsza

II
III
IV
V

Godz. Godz. Godz. Godz. -

11.20
11.50
12.05
12.30

weryfikacja Igrzyska Młodzieży Szkolnej
bieg dziewcząt 1000 m.IMS rocz. 2006 - 2007
bieg chłopców 1200 m. IMS rocz. 2006 - 2007
podsumowanie zawodów IMS

Godz. Godz. Godz. Godz. -

11.50
12.45
13.00
13.30

weryfikacja dla Licaliady
bieg dziewcząt 1000 m. Lic. rocz. 2001 i mł.
bieg chłopców 1200 m. Lic. rocz. 1001 i mł.
podsumowanie zawodów Lic.

Miejsce – Bełchatów stadion ul. Czapliniecka 96
Organizator – PCS w Bełchatowie na zlecenie Łódzki SZS,
Kierownik zawodów – p. Adam Cabaj tel.502 052 963
Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły/ 6 osób/ oddzielnie w kategorii
dziewcząt i chłopców
Igrzyska Dzieci –
rocznik 2010 i młodsi , dystans 800 m.
rocznik 2008 – 2009, dystans 1000 m.
Grupy wiekowe ( młodsza i starsza) mają oddzielną klasyfikację. Szkoła może, ale nie musi
startować w obu grupach wiekowych.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- rocznik 2006 - 2007
dystans dziewczęta 1000 m., chłopcy 1200 m.
Licealiada
- rocznik 2001 i młodsi
- dystans dziewczęta 1000 m., chłopcy 1200 m.
Prawo startu ma jedna szkoła w kat.dziewcząt i kat.chłopców z każdego powiatu
wyłoniona z zawodów powiatowych lub wytypowana przez Powiatowy SZS.
Każdy zawodnik musi posiadać wypisaną przez opiekuna kartę startową / wzór
poniżej/, którą oddaje sędziemu na mecie po ukończeniu biegu.

Brak karty na mecie dyskwalifikuje zawodnika. Pozostałe zasady startu znajdują się na
stronie WWW.lsz.pl zakładka na stronie głównej/ kalendarz i regulaminy ŁSZS./
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 21.05.21 r. do godz. 16.00
W przypadku zgłaszania się szkoły do ID do obu grup wiekowych, w zgłoszeniu
koniecznie proszę zaznaczyć ( rubryka: „dodatkowe informacje”) grupę wiekową grupa młodsza( GM), grupa starsza ( GS).
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu podpisany
przez dyrektora szkoły i opiekuna, ważną legitymacje szkolną oraz zaświadczenie
Covid 19.
Zabrania się odręcznego dopisywania zawodników na zgłoszeniu.
Brak lub nieważna legitymacja szkolna spowoduję dyskwalifikacje zawodnika.
VII Nagrody
Trzy pierwsze szkoły w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchary i medale, osiem
pierwszych szkół otrzymuje dyplomy.
Indywidualnie pierwsi zawodnicy w każdym biegu otrzymują drobne nagrody rzeczowe.
Uwagi :
− Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi
odpowiedzialności
− Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas turnieju odpowiada nauczyciel –
opiekun młodzież
− Zabronione jest używanie obuwia z kolcami
− Organizator czyni starania aby zawodnicy mogli biegać z „oczipowanymi” numerami
startowymi. Informacja będzie podana podczas weryfikacji.
- zawody będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach bezpieczeństwa
podczas zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół” strona
www.lszs.pl
Wiesław Dębowski ŁSZS
WZÓR KARTY STARTOWEJ
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Wypełnić drukowanymi literami.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Drużynowe Biegi Przełajowe
IMS , ID ,Lic./ niepotrzebne skreślić/

