
Olsztyn, dnia 30.09.2015 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1 
Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego  

Szkolnego Związku Sportowego 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych 

I. Cel : 

1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży 

2. Umożliwienie młodzieży współzawodnictwa i samorealizacji w sporcie 

II. Termin i miejsce : 

1. 23.10.2015 r. / piątek/ godz. 11
00

- uroczyste otwarcie 

2. Autodrom w Nowym Mieście Lubawskim ul. Piastowska 

III. Organizator : 

  Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  

 Starostwo Powiatowe 

 Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 

IV. Uczestnictwo : 

Patrz regulamin str. 26 /SP/, str. 50 /Gim/, str. 67 /SPG/ -  Regulamin Szkolnych Imprez 

Sportowych 2015/2016. 

V.  Program zawodów : 

11
00

- uroczyste otwarcie 

11
15

- biegi sztafetowe: 

- sztafetowy bieg dziewcząt – 10 x 800 m 

- sztafetowy bieg chłopców – 10 x 800 m 

- sztafetowy bieg dziewcząt – 10 x 800 m 

- sztafetowy bieg chłopców – 10 x 1000 m 

- sztafetowy bieg dziewcząt – 10 x 800 m 

- sztafetowy bieg chłopców – 10 x 1000 m 

14
00

 zakończenie  

Uwaga! 

        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do W-M SZS 

        Uroczysta dekoracja zawodników po każdym biegu. 

VI. Zgłoszenia : 

O udziale szkoły w zawodach należy powiadomić do dnia  20.10.2015r. /z podaniem 

ilości uczestników/  kol. Mirosława Urbanowskiego pod nr tel. 728 327 273. 

VII. Postanowienia końcowe : 

Przed rozpoczęciem zawodów należy złożyć u organizatora listę startujących według wzoru 

zamieszczonego na stronie W-M SZS: www.szs.olsztyn.pl 

Startujący w zawodach powinni posiadać na koszulkach wyraźne numery startowe i nazwę 

szkoły. Zawodniczka/ik kończący sztafetę dodatkowo powinien posiadać przypiętą do koszulki 

kolorową wstążkę. Wszyscy zawodnicy/czki startują bez kolców ze swoją pałeczką 

sztafetową(organizator nie zapewnia pałeczek sztafetowych). 

UWAGA! 

Podczas weryfikacji będą sprawdzane legitymacje szkolne zawodników. 

 
Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu 

finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przypominamy szkołom biorącym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych realizowanych w 

ramach Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych 2015/2016, o obowiązku wniesienia rocznej 

składka /40 zł/ na cele statutowe związku. 

Szkoły, które do tej pory nie wniosły opłaty, prosimy o wpłatę składki na nasz rachunek bankowy 

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704 

Przewodniczący W- M SZS 

Wacław Wasiela 


