
Komunikat organizacyjny  

Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 Szkolnego Związku Sportowego 

w drużynowych biegach przełajowych 

dziewcząt i chłopców 

Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady 
I. CEL 
- popularyzacja biegania wśród młodzieży szkolnej 

 

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

 

III. Współorganizatorzy: 

 Burmistrz Miasta Lidzbark Welski 

 MOSiR w Lidzbarku Welskim 

 Pensjonat Ambrowil 

  

IV. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniu 5 kwietnia  2019 r. /piątek/ o godz. 10.30 w Parku Sportowo-Rekreacyjnym w Lidzbarku 

Welskim przy ul. Garbuzy. 

 

V. UCZESTNICTWO 
W zawodach mają prawo startu uczniowie w kategorii Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady 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 02.04.2019 r. na adres e-mail:mosir1lidzbark@op.pl 

       Osoba odpowiedzialna kol. Krzysztof Kopowski kom. 608 496 181. 

 

Konkurencje: 
   Igrzyska Dzieci 

 800 m dziewcząt (rocznik 2008 i młodsze) 

 800 m dziewcząt (ur. 2006-2007) 

 800 m chłopców (rocznik 2008 i młodsi) 

 1000 m chłopców (ur. 2006-2007) 

  Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

 1500 m dziewcząt (ur. 2003-2005) 

 2000 m chłopców (ur. 2003-2005) 

   Licealiada 

 1500 m dziewcząt (rocznik 1999 i młodsze) 

 2000 m chłopców (rocznik 1999 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: 
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. 

Zespół składa się z 6 uczniów/uczennic w poszczególnych kategoriach wiekowych/ID, IMS, Lic/ 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 4 zawodników; wyznaczeni przez 

nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy wg ustaleń drużyn, za nimi. 

Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. 

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa dla poszczególnych kategorii. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

Listę zawodników wydrukowaną z systemu SRS: https://srs.szs.pl/ należy złożyć przed rozpoczęciem zawodów u organizatora 

zawodów. Każda ze startujących osób powinna mieć czytelnie wypełnioną kartę startową i ważną legitymację szkolną. 

 

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

wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

 Przewodniczący W-M SZS 

 Wacław Wasiela 


