
TERMINARZ ZAWODÓW FINAŁOWYCH 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU 

SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

LICEALIADA –ROCZNIK 2000 I MŁODSI (uczniowie szkół dziennych ) 
 

DYSCYPILNY PODSTAWOWE 

 

1.Koszykówka     finał- marzec 2020 r. 

2.Piłka siatkowa     finał – marzec2020 r. 

3.Piłka nożna      finał- do 8 kwietnia 2020 r. 

4.Piłka ręczna      finał- luty 2020 r. 

5.Unihokej      finał- listopad/grudzień 2019 r. 

6.Szkolna liga lekkoatletyczna    finał – maj 2020 r. 

7.Sztafetowe biegi przełajowe   finał – październik 2019 r. 

8.Drużynowe biegi przełajowe    finał- kwiecień 2020 r. 

9.Tenis stołowy      finał- luty/marzec 2020 r. 

10.Badminton     finał – grudzień 2019 r. 

11.Szachy       finał – grudzień 2019 r. 

12.Pływanie       finał – listopad/grudzień 2019 r. 

13.Siatkówka plażowa    finał – czerwiec 2020 r. 

14.Koszykówka 3x3     finał – maj 2020 r. 
 

      DYSCYPLINY DODATKOWE 

 

1.Halowa piła nożna     finał – luty 2020 r. 

2.Indywidualne zawody LA    finał – czerwiec 2020 r. 

3.Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców   finał – marzec/kwiecień 2020 r. 

4.Mieszane sztafetowe biegi przełajowe   finał – do końca kwietnia 2020 r. 

5.Tenis      finał – czerwiec 2020 r. 

6.Biegi na orientację, indywidualny tenis stołowy dziewcząt i chłopców, sztafety LA 

Wspinaczka sportowa – zawody rozegrane pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów 

Minimum sześciu drużyn. 

 

 

SCHEMAT WSPÓŁZAWODNICTWA 

 

 

- Zawody szkolne cały rok. 

-Zawody gminne w terminach wyznaczonych przez koordynatorów gminnych. 

-Zawody powiatowe w terminach wyznaczonych przez koordynatorów powiatowych . 

-Zawody rejonowe w terminach wyznaczonych przez kierowników rejonów. 

 

W finale zawodów rejonowych startują  dziewczęta i chłopcy zgodnie z regulaminem 

zawodów rejonowych, ustalonych na spotkaniach organizacyjnych z kierownikami 

rejonów. 

W zawodach półfinałowych startują mistrzynie/mistrzowie i 

wiecemistrzynie/wicemistrzowie zawodów rejonowych. 

W zawodach finałowych startują  mistrzynie/mistrzowie zawodów półfinałowych. 

 



Kierownik półfinału I – Dariusz Marchlewski tel: 607-213-029 

Kierownik półfinału II – Mirosław Urbanowski tel: 728-327-273 

Kierownik półfinału III- Andrzej Kamiński – tel: 602-376-631 

 

Kierownik rejonu I – Dariusz Marchlewski – tel: 607-213-029 

Kierownik rejonu II- Krzysztof  Krupienik – tel: 600-938-489 

Kierownik rejonu III- Janusz Pająk – tel: 609-112-009 

Kierownik rejonu IV- Mirosław Urbanowski – 728-327-273 

Kierownik rejonu V – Jerzy  Cimoszyński – 602-555-481 

Kierownik rejonu VI- Andrzej Kamiński - 602-376-631 

 

UWAGA: Zawody zostaną rozliczone tylko i wyłącznie pod warunkiem wywiązania się 

organizatora z obowiązków dotyczących finansowania zawodów - pełnej dokumentacji 

sportowej tj: delegacje sędziowskie .lista zgłoszeń startujących, protokoły, zawodów, 

faktury, rachunki, umowy za wykonaną pracę oraz KOMUNIKAT KOŃCOWY 

 

 

        Przewodniczący W-M SZS 

         Wacław Wasiela 


