
Komunikat organizacyjny  

Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 Szkolnego Związku Sportowego 

w drużynowych biegach przełajowych 

dziewcząt i chłopców 

Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady 
 

I. ORGANIZATOR: 
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie 

II. Współorganizatorzy: 

 Urząd Miasta i Gminy Olecko 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniu 13 kwietnia  2018 r. /piątek/ o godz. 10.30 w Olecku przy ul. Park 1. 

VI. UCZESTNICTWO 
W zawodach mają prawo startu uczniowie : 

- Igrzysk Dzieci - 2007 i młodsi; rocznik 2005-2006- 6 uczniów/uczennic 

- Igrzysk Młodzieży Szkolnej- rocznik 2002-2004- 4 uczniów/uczennic 

- Licealiady- ur. 1998 i młodsi- 4 uczniów/uczennic 

 dopuszczeni przez lekarzy szkolnych do zajęć wychowania fizycznego.  Ze względów organizacyjnych prosimy o 

podanie telefonicznie przypuszczalnej ilości zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach.  

Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 r. pod nr tel.-osoba odpowiedzialna kol. 

Andrzej Kamiński kom. 602 376 631. 

Program zawodów: 
 10.30 – uroczyste otwarcie zawodów 

 10.45 – 600 m dziewcząt (rocznik 2007 i młodsze) 

 10.55 – 800 m dziewcząt (rocznik 2005-2006) 

 11.05 – 600 m chłopców (rocznik 2007 i młodsi) 

 11.15 – 800 m chłopców (rocznik 2005-2006) 

 11.25 – 1000 m dziewcząt (rocznik 2002-2004) 

 11.35 – 1500 m chłopców (rocznik 2002-2004) 

 11.50 – 1000 m dziewcząt (rocznik 1998 i młodsze) 

 12.00 – 1500 m chłopców (rocznik 1998 i młodsi) 

  

Prowadzona będzie punktacja drużynowa dziewcząt i chłopców według klucza: 

I m- ce – 9 pkt.  IV-VI m-ca –  5 pkt.  XVI-XX    m-ca  -  2 pkt. 

II m-ce – 7 pkt.  VII-X m-ca -   4 pkt.  XXI-XXV m-ca  -  1 pkt. 

III m-ce – 6 pkt.  XI-XV m-ca - 3 pkt. 

 

Uwagi końcowe: 
Przepisy zawodów znajdują się na str.: 37,80,114 Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2017/2018. 

Listę zawodników wydrukowaną z systemu SRS należy złożyć przed rozpoczęciem zawodów u organizatora zawodów. Każda 

ze startujących osób powinna mieć czytelnie wypełnioną kartę startową. 

 

Zawody organizowane przez W-M SZS są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy 

wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przypominamy klubom i szkołom biorącym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych realizowanych w ramach 

Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych 2017/2018, o obowiązku wniesienia rocznej składki /40zł/ 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 


