
Komunikat organizacyjny  

Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2018/2019  

Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego  

 

Cel:        Uroczyste Otwarcie Szkolnego Roku Sportowego 2018/2019  

Organizator:  

Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie 

 Szkoła Podstawowa w Koszelewach 

Urząd Gminy w Rybnie  

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Koszelewach, teren w sąsiedztwie szkoły 

Termin: 26 września 2018 roku godz.11:00  

Konkurencje:  

A) Lekkoatletyka: biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców reprezentujących Igrzyska 

Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady: (tereny w sąsiedztwie szkoły)                                                                                                                             

Biegi Przełajowe- Igrzyska Dzieci                                                                                                                                   

-  klasy II i młodsi- dziewczęta i chłopcy – 200 m                                                                                                                                                                                

- klasy III - IV – dziewczęta i chłopcy - 400 m                                                                                                                          

- klasy V-VI – dziewczęta  - 600 m, chłopcy – 800 m                                                                                                  

Biegi Przełajowe - Igrzyska Młodzieży Szkolnej                                                                                                          

- klasy VII - VIII oraz kl. III Gimnazjum – dziewczęta  – 800 m ,   chłopcy  – 1000 m                                                           

Biegi Przełajowe Licealiada                                                                                                                                                       

– dziewczęta  - 1000 m, chłopcy – 1500 m                           

B) Piłka nożna – boisko z trawy syntetycznej w Koszelewach (drużyna może liczyć 

maksymalnie 10 osób).                                                                                                                                                                 

- Turniej Piłki Nożnej Chłopców – rocznik 2003 i młodsi                                                                                        

- Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt– rocznik 2006 i młodsze 

C) Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców – Szkoła Podstawowa w 

Koszelewach                                                                                                                                                                                      

- klasy VI i młodsze – dziewczęta                                                                                                                                                 

- klasy VI i młodsi – chłopcy                                                                                                                                                       

- klasy VII i VIII– dziewczęta                                                                                                                                                                                        

- klasy VII i VIII - chłopcy 

 D) Szachy indywidualne – Szkoła Podstawowa w Koszelewach                                                                          

- kl. III i mł. – dziewczęta i chłopcy                                                                                                                      

- kl. IV – VIII i III Gim. – dziewczęta i chłopcy   

E)  Plażowa piłka siatkowa – boisko przy szkole podstawowej                                                                              

- rocznik 1999 i mł. dziewczęta                                                                                                                                                             

- rocznik 1999  i mł.  chłopcy 

Nagrody: Zwycięzcy indywidualni- medale Zwycięzcy zespołowi- puchary. 



Zgłoszenia z liczbą uczestników: proszę nadsyłać do dnia 24.09.2018 r. na adres: 

spkoszelewy@poczta.onet.pl. Osoba odpowiedzialna- Andrzej Wiergowski  

tel.: 505 334 876. 

Sprawy końcowe: obowiązują badania lekarskie, za ubezpieczenie zawodników 

odpowiedzialni są opiekunowie ekip, organizator ponosi koszty organizacji imprezy, 

organizator zapewnia dla wszystkich uczestników zawodów posiłek, przyjazd ekip na zawody 

na koszt własny.  Każda drużyna biorąca udział w inauguracji proszona jest o zabranie napisu 

z nazwą swojej szkoły.                                                                                                                    

Weryfikacja: Lista zawodników podpisana przez dyrektora i opiekuna wg wzoru na stronie 

W-M SZS : www.szs.olsztyn.pl oraz ważne legitymacje szkolne.       

System rozgrywek w grach zespołowych zostanie ustalony po zgłoszeniu się drużyn.       

Wszystkich uczestników obowiązują zasady ujęte w regulaminie imprez organizowanych 

przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Koszelewach.   Z regulaminem można 

zapoznać się na stronie    http://www.spkoszelewy.szkolna.net/ . Akceptację regulaminu 

potwierdza opiekun grupy przed rozpoczęciem imprezy. 

Zawody są realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

                               

        Wacław Wasiela 

       Przewodniczący W-M SZS 


