
POWIAT TURECKI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 1- 2021/2022

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

XXIII  IGRZYSKA DZIECI i IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

TERMIN ZAWODÓW:  08 PAŹDZIERNIKA 2021r. /piątek/, godz. 10:30

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa we Władysławowie 
/stadion piłkarski w Russocicach/

KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI  (rocznik 2008 i młodsi)

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców - uczniów jednej
szkoły urodzonych w roku 2009 i młodszych.
Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.
W zawodach powiatowych mogą startować reprezentacje wszystkich szkół podstawowych.

PROGRAM:
Bieg sztafetowy 6 x 800 m dziewcząt
Bieg sztafetowy 6 x 800 m chłopców

KATEGORIA: IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2007-2008)

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców - uczniów jednej
szkoły urodzonych w latach 2007-2008.
Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.
W zawodach powiatowych mogą startować reprezentacje wszystkich szkół podstawowych.



PROGRAM:
Bieg sztafetowy 6 x 1000 m dziewcząt
Bieg sztafetowy 6 x 1000 m chłopców

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW:
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i regulaminem
WZSS z terenu Powiatu Tureckiego wraz z zasadami bezpieczeństwa podczas zawodów
- bieg sztafetowy rozpoczyna się ze startu wspólnego,
- strefa zmian pałeczki wynosi 20m,
- pałeczki przywożą startujące zespoły,
- zaleca się aby zawodnicy byli ubrani w stroje umożliwiające weryfikację danej szkoły

ORGANIZACJA MISTRZOSTW:
Opiekunowie zgłaszają przyjazd do biura zawodów.
Pozostawiają:
- Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz
- Oświadczenia COVID
Przedstawiają:
- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1
października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie
rozpoczęcia nauki).
- zawodnicy zgłaszają się na wyznaczonej śluzie na 5 minut przed planowanym startem.
Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu w strefie startowej.
- rozgrzewkę zawodników można przeprowadzić poza terenem zawodów.
- opiekunowie oraz inne osoby nie startujące w danym biegu nie mają prawa wstępu do
strefy zawodów. Brak zdyscyplinowania może skutkować dyskwalifikacją.
- każde niepodporządkowanie się decyzjom Organizatora będzie kwalifikowało zespół do
dyskwalifikacji. Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy opuszczają strefę zawodów.
- ceremonia dekoracji: odbędzie się po każdym biegu. Dekoracja zespołów z miejsc I-III odbywać
się będzie pojedynczo dla poszczególnych drużyn zaczynając od zespołu z miejsca III.
-  wszystkie  osoby uczestniczące  w ceremonii  dekoracji  powinny zachować bezpieczny dystans
1,5m.
- w sprawach spornych decyduje Organizator na podstawie Regulaminu XXIII WIMS.
- organizator nie zapewnia szatni.
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas
trwania zawodów.
Za pozostawienie czystego terenu zielonego oraz trybun odpowiada opiekun/nauczyciel
z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za
zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zawodach, są nauczyciele wpisani
do karty weryfikacyjnej.
NAGRODY: 
W każdej kategorii (ID i IMS) reprezentanci szkół otrzymują:
- puchar za I miejsce,
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce,
- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III

W  finale  wojewódzkim  prawo  startu  ma  najlepsza  reprezentacja
szkolna w kategorii chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych.



Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 08 PAŹDZIERNIKA 2021 roku – do godz. 8:30.

PROGRAM MINUTOWY:

10:30–11:00 weryfikacja

10:50 - otwarcie Mistrzostw Powiatu Tureckiego

11:00 - sztafety 6 x 1000 m dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2007-
2008

11:35 dekoracja

11:50 - s  ztafety 6 x 800 m dziewcząt i chłoców   - Igrzyska Dzieci rocznik 2009 i mł.

12:30 dekoracja i i zakończenie mistrzostw

Mariusz Wachowicz – 601 147 812
Koordynator Współzawodnictwa Sportowego



Oświadczenie uczestnika zawodów – COVID - 19 (załącznik) 
 
Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania/pobytu: .................................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy uczestnika: ............................................................................................................ 
 
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na terenach obiektów sportowych, 
świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-
CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zarazem wyrażając chęć 
uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych/współorganizowanych przez Wydział Edukacji 
Powiatu Tureckiego w ramach struktur „SZS” w ……………………………… oświadczam: 

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani / był Pan za granicą?
□ TAK    □ NIE 
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać:  
Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………….………………………….……………………
Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): ………Data powrotu zza granicy: ……………

2. Czy ma Pani / Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?
□ TAK   □ NIE  Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać 
występujące objawy: ……………………………………………………………………………………….

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani / miał Pan kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub 
zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ TAK □ NIE  
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy była Pani poddana / był Pan 
poddany testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik: 
…………………………………………………………………………………………………………

4. Czy zdiagnozowano u Pani / Pana przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ TAK  □ NIE 

5. Czy przebywa Pani / Pan na obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)? 
□ TAK  □ NIE

6. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 
obowiązującym na terenie obiektu sportowego mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2;
7. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, o których mowa w pkt 1 
niniejszych zasad bezpieczeństwa, określonych przez organizatora zawodów;
8. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatora zawodów mających na celu
maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje;
9. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów 
określonych w pkt 1 i 2 może być usunięcie z obszaru obiektu, na którym organizowane są zawody. 

…………………………………………………………………………………..…………………….   
(data i podpis uczestnika, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)


