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KOMUNIKAT NR 2 

OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADY  

W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
POD PATRONATEM BURMISTRZA ALEKSANDROWA 
ŁÓDZKIEGOPANA JACKA LIPIŃSKIEGO  

 
Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (6 osób) oddzielnie w kategorii dziewcząt i 
chłopców. 

 Igrzyska Dzieci:   – rocznik 2011 i młodsi, dystans 800 m. 

     – rocznik 2009 – 2010, dystans 1000 m. 

Grupy wiekowe (młodsza i starsza) mają oddzielną klasyfikację. Szkoła może, ale nie musi startowad w obu 
grupach wiekowych. 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej: – rocznik 2007 - 2008 

     dystans dziewczęta 1500 m., chłopcy 1500 m. 

Licealiada:   – rocznik 2002 i młodsi 

     – dystans dziewczęta 1500 m., chłopcy 2000 m. 

 W przypadku zgłaszania się szkoły do ID do obu grup wiekowych, w zgłoszeniu  koniecznie proszę  
zaznaczyd (rubryka: „dodatkowe informacje”)  grupę wiekową -grupa młodsza (GM), grupa starsza (GS). 
Na weryfikacji należy przedstawid oryginał imiennego zgłoszenie zespołu podpisane 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. 

Sposób przeprowadzenia zawodów 

Kierownicy (opiekunowie) szkół przy weryfikacji pobierają dla swoich zawodników „oczipowane” numery 
startowe (6 sztuk), które po biegu zwrócone muszą byd do sekretariatu zawodów. 

Uzyskane w biegu miejsca są punktowane I m. -1 pkt, II m. – 2 pkt , III – m. 3 pkt . itd.  

Suma miejsc wszystkich zawodników decyduje o wyniku zespołu. 

Zwycięża szkoła, która zdobędzie przez 6 zawodników najmniej punktów. 

Przy takim samym wyniku o wyższej pozycji zespołu decyduje lepsze miejsce najlepszego zawodnika. 

W przypadku ukooczenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się na kolejnych miejscach 
zespoły w którym ukooczyło bieg 5 zawodników, potem 4 itd. 
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Przebieg trasy i dystanse: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy w komunikacie nr 1 zostają bez zmian. 

 

Telefon kontaktowy z organizatorem imprezy: 

Robert Kowalski tel: 793796297 

 


