
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
W[rmińsko-Mazurskiego 

Szkolnego Zwi\zku 
Sportowego  

 
FINAM WOJEWÓDZKI 

BIEGÓW PRZEMAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHMOPCÓW 
IGRZYSK DZIECI rocznik 2009 i młodsi, IGRZYSKA  

MMODZIEŻY SZKOLNEJ  rocznik 2007-2008 I 
LICEALIADY rocznik 2002 i młodsi  

 30.09.2021 r  Braniewo  
 

 

 

ORGANIZATOR: 
W[rmińsko-M[zurski Szkolny Zwi\zek Sportowy  
Miejski Ośrodek Sportu „Z[tok[” Br[niewo  
Bluks „M[r[tończyk „przy Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie 

 
 
TERMIN ZAWODÓW 
30.09.2022 -   godzina  11:00 

 
MIEJSCE ZAWODÓW 
Park MOS Zatoka(stadnina)w Braniewie ul. Moniuszki 9 

 
KONTAKT 

    M. Ingielewicz – 509-958-546 
 
Długość tras jest zróżnicowana, dostosowana do kategorii wiekowych , trasy tworzą zamknięte pętle na 
terenie parku MOS, które będą oznakowane. 
Program zawodów :  
- do godziny 10:40 potwierdzenie uczestnictwa  
-11:00- bieg IV klas – dziewczęt[  
-11:10- bieg IV klas-chłopcy  
-11:20- bieg V klas – dziewczęt[  
-11:30- bieg Vklas-chłopcy  
-11:40 –bieg VI klas – dziewczęt[  
-11:50 – bieg VI klas – chłopcy  
-12:00 – bieg VII – VIII klas –dziewczęt[  
-12:10 – bieg VII-VIII klas –chłopcy  
-12:20 – bieg I-II klas – dziewczęt[ -Licealiada 
-12:30 - bieg   I-II klas – chłopcy –Licealiada 
-12:40 – bieg III-IV klas Licealiada- dziewczęt[ 
-12:50 - bieg III - IV klas Licealiada - chłopcy ,bieg OPEN/n[uczyciele/ służby    
             mundurowe.(wspólny start –oddzielna klasyfikacja ) 
 



 
UWAGI 

• Prosimy o przybycie minimum 30 minut przed rozpoczęciemzawodów,( do godziny 10:30 w dniu 
zawodów należy potwierdzić udział. 

• Po każdym roczniku dziewcząt i chłopców dekoracja trzech najlepszych zawodników 
• Prosimy, aby autokary z zawodnikami parkowały na parkingu Basenu Miejskiego Ośrodka Sportu ul 

Łąkowa 1, Braniewo 
• Opiekun zespołu dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników wydrukowaną z systemu SRS 
z podpisem dyrektora oraz opiekuna - brak któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z 
zawodów, 
• Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadać ważną legitymację szkolną w przypadku braku leg. uczeń 
nie będzie dopuszczony dozawodów, 
• Kartki startowe dla zawodników  dostępne będą w biurze zawodów – w dniu zawodów. 
• Na wyznaczonych trasach biegowych nie biegamy w kolcach . 
 
Przypomin[my szkołom o konieczności rejestr[cji i zgłoszeni[ do z[wodów przez system SRS : 
www.srs.pl 

 
Z[wody re[lizow[ne przy wsp[rciu fin[nsowym S[morz\du Województw[ W[rmińsko-Mazurskiego 

            
          Przewodnicz\cy W-MSZS  
          Dariusz Marchlewski  
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