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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 1- 2020/2021 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

XXII  IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i LICEALIADA 

 

TERMIN ZAWODÓW:  09 PAŹDZIERNIKA 2020 r. /piątek/, godz. 9.30 

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 2008 i młodszych. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXII 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 2006-2007) 

 

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców - uczniów jednej 

szkoły urodzonych w latach 2006-2007. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXII 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 

 

KATEGORIA: LICEALIADA (rocznik 2001 i młodsi) 

 



W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców - uczniów jednej 

szkoły urodzonych w 2001 i młodsi. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXII WIMS. 

W zawodach powiatowych mogą startować reprezentacje wszystkich szkół średnich. 

 

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 XXII 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 uczestnika zawodów. 
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/muszą mieć założone maseczki    lub 

przyłbice, zakrywające nos i usta. 

- w sprawach spornych decyduje Organizator na podstawie Regulaminu XXII 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, IMS i Licealiada) 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 09 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – do godz. 8:30. 

 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

 

9:30–14:20 weryfikacja 

9:50 - otwarcie Mistrzostw Powiatu Tureckiego 

10:00 - sztafety 6 x 1000 m dziewcząt i chłopców – LICEALIADA rocznik 2001 i młodsi 

10:30 dekoracja 

10:50 - sztafety  6 x 1000 m dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2006-2007 

11:25 dekoracja 

11:45 - sztafety  6 x 1000 m chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2006-2007 

12:25 dekoracja 

12:45 - sztafety 6 x 800 m dziewcząt - Igrzyska Dzieci rocznik 2008 i mł. 

13:25 dekoracja 

13:45 - sztafety 6 x 800 m chłopców - Igrzyska Dzieci rocznik 2008 i mł. 

14:25 – dekoracja i zakończenie mistrzostw 

 

 

 

 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


