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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 25 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW 

XXIII  IGRZYSKA DZIECI; IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ; LICEALIADA 

TERMIN ZAWODÓW:  20 KWIETNIA 2022r. /ŚRODA/, godz. 9:45 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa we Władysławowie 

/Stadion piłkarski w Russocicach/ 

 

KATEGORIA:  IGRZYSKA DZIECI (2011 i młodsi oraz rocznik 2010 - 2009) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież Szkół Podstawowych. Reprezentacja szkoły składa się 

z max 6 uczniów/uczennic z roczników jak niżej. 

- a. 6 uczniów/uczennic- grupa młodsza 2011 i młodsi 

- b. 6 uczniów/uczennic- grupa starsza 2010-2009 

Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w zawodach 

poprzedniego szczebla jeżeli ich drużyna nie awansowała. 

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg ustaleń 

organizatorów. W finale wojewódzkim prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 

chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech 

najlepszych zawodników z każdego biegu powiatowego. Z powiatu poznańskiego i z miasta 

Poznania po 2 reprezentacje szkolne. 

Organizator nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach. 

 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta: -grupa starsza, rocznik 2010-2009 - ok. 1200 m, 

- grupa młodsza, rocznik 2011 i młodsi- ok. 1000 m. 

- chłopcy: -grupa starsza, rocznik 2010-2009 - ok. 1200 m, 

-grupa młodsza, rocznik 2011 i młodsi- ok. 1000 m. 

 

Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 



6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg 

ustaleń drużyn, za nimi. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

 

Zawodnicy powinni posiadać – każdy zawodnik/zawodniczka – 

karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły - którą po 

ukończonym biegu oddaje sędziemu na linii mety. 
 

 

 

 

KATEGORIA:  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2007-2008) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież szkolna roczników 2007–2008. Reprezentacja szkoły składa się 

z max 6 uczniów/uczennic. 

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg ustaleń 

organizatorów. W finale wojewódzkim prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 

chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech 

najlepszych zawodników z każdego biegu powiatowego. Z powiatu poznańskiego i z miasta 

Poznania po 2 reprezentacje szkolne. 

Organizator nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach. 

 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta: - rocznik 2007 - 2008 - ok. 1600 m, 

- chłopcy: - rocznik 2007 - 2008 - ok. 2000 m, 

 

Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 

6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg 

ustaleń drużyn, za nimi. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

 

Zawodnicy powinni posiadać – każdy zawodnik/zawodniczka – 

karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły - którą po 

ukończonym biegu oddaje sędziemu na linii mety. 
 

 

 

 

 

KATEGORIA:  LICEALIADA (rocznik 2002 i młodsi) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież szkolna urodzona w 2002 i młodsza . Reprezentacja szkoły 

składa się z max 6 uczniów/uczennic. 

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg ustaleń 

organizatorów. W finale wojewódzkim prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 



chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech 

najlepszych zawodników z każdego biegu powiatowego. Z powiatu poznańskiego i z miasta 

Poznania po 2 reprezentacje szkolne. 

Organizator nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach. 

 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta: ok. 2000 m, 

- chłopcy: ok. 2500 m, 

 

Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 

6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg 

ustaleń drużyn, za nimi. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

 

Zawodnicy powinni posiadać – każdy zawodnik/zawodniczka – 

karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły - którą po 

ukończonym biegu oddaje sędziemu na linii mety. 
 

 

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW – ID; IMS; LICEALIADA 
 

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczególnych 

biegówi kategorii wg klucza: 

I miejsce - 200 pkt. 

II miejsce - 195 pkt. 

III miejsce - 192 pkt. 

IV miejsce - 190 pkt. 

V miejsce - 189 pkt. 

VI miejsce - 188 pkt. i kolejne miejsca aż do 1 pkt. 

 

Suma małych punktów zdobytych przez max 4 zawodników/czki z jednej szkoły w jednej 

kategorii wiekowej dziewcząt lub chłopców określi miejsce w klasyfikacji medalowej szkół. W 

przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 4 zawodników/czek punktuje się kolejno na 

dalszych miejscach najpierw drużyny w których zawody ukończyło 3 zawodników, potem 2 w 

każdej kategorii wielkiej oddzielnie. 

 

 

 

Punktacja do współzawodnictwa 

Suma punktów zdobytych z przeliczenia klasyfikacji medalowej dla jednej szkoły określi miejsce w 

klasyfikacji punktowej współzawodnictwa szkół. Punkty liczone są oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców. 

Każda szkoła uczestnicząca w finale wojewódzkim zdobywa min 1 punkt (dotyczy również 

zawodników indywidualnych). Szczegóły punktacji na stronie internetowej. Przy równej ilości 

punktów zdobytych przez szkoły o wyższym miejscu szkoły decyduje lepsze miejsce najwyżej 

sklasyfikowanego zawodnika w biegu. 

 

 

 



 

Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz Oświadczenia uczestnika zawodów. 
Przedstawiają: 

- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1 

października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie 

rozpoczęcia nauki). 

 

 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo młodzieży na zawodach, 

są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY 

 
Z każdego biegu (w każdej kategorii) odbędzie się ceremonia wręczenia: 

-   klasyfikacja indywidualna zawodnicy z miejsc I-III medali 

- klasyfikacja drużynowa za miejsca I-III puchar (za I miejsce) medali (max 6 

zawodników/czek), 

 

W finale wojewódzkim prawo startu ma najlepsza reprezentacja 

szkolna w kategorii chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych oraz 

trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z każdego 

biegu powiatowego – ID; IMS; LICEALIADA 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 

srs.szs.pl nie później niż do 20 KWIETNIA 2022 roku – do godz. 8:00. 
 

PROGRAM MINUTOWY: 

9:45 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu - LICEALIADA 

 

10:20 – START DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - LICEALIADA 

 

10:45 – przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu – ID i IMS 

 

11:00 – CEREMONIA DEKORACJI ZWYCIĘZCÓW - LICEALIADA 

 

11:15 – START DZIEWCZĄT - IMS 

 

11:35 – START CHŁOPCÓW – IMS 

 

11:50 – START DZIEWCZĄT – ID – ROCZNIK 2010-2009 

 

12:05 – START CHŁOPCÓW – ID – ROCZNIK 2010-2009 

 

12:20 – START DZIEWCZĄT – ID – ROCZNIK 2011 i młodsze 

 

12:35 – START CHŁOPCÓW – ID – ROCZNIK 2011 i młodsi 

 



12:50 – CEREMONIA DEKORACJI ZWYCIĘZCÓW – IMS i ID 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY W DANEJ KATEGORII 

GODZIN ROZPOCZĘCIA POSZCZEGÓLNYCH STARTÓW 

 

 

 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


