
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO WM-SZS 

W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH   
 Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada 

 

 
Warmińsko –Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie informuje, że finał Mistrzostw   Województwa w  

SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada odbędzie się w 

dniu 25 października /piątek/ 2019 r. o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim im. ks. Ryszarda Gamańskiego w 

Nidzicy, ul. Polna 7. 

 

UWAGA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA – POCZĄTEK ZAWODÓW GODZ. 10.00 

 
Kategorie: 
 
-Igrzyska Dzieci rocznik 2007 i młodsi  
-Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2005 –2006, 
-Licealiada rocznik 2000 i młodsi 
 
 
Dystanse: 
 
- Igrzyska Dzieci rocznik 2007 i młodsi: 
 
Dziewczęta:  10x800 m 
Chłopcy: 10x800 m 
 
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2005 –2006: 
 
Dziewczęta: 10x1000 m 
Chłopcy: 10x1000 m 
 
Licealiada rocznik 2000 i młodsi: 
 
Dziewczęta: 10x1000 m 
Chłopcy: 10x1200 m 
 
 
UWAGA: reprezentacje składają się z max 10 uczniów/uczennic, dopuszcza się możliwość organizacji sztafet z 
mniejszą ilością zawodników.  
 
ZGŁOSZENIA: 
Do  dnia 21.10.2019 r. (poniedziałek) przyjmowane są zgłoszenia do zawodów na adres e-mail: igor157@wp.pl 
 
Sposób przeprowadzenia mistrzostw: 
 
-bieg sztafetowy rozpoczyna się ze startu wspólnego, 
-strefa zmian pałeczki wynosi 20 m,  
-pałeczki do biegu zapewnia organizator, zespoły powinny mieć swoje pałeczki do rozgrzewki,  
-zespoły powinny mieć przygotowane jednolite stroje sportowe – organizator zapewni nalepkę na strój z nazwą 
szkoły (oczywiście wymagane jest zgłoszenie szkoły w wyznaczonym terminie). 
 
 

mailto:igor157@wp.pl


HARMONOGRAM CZASOWY MISTRZOSTW: 
 
9.30 – rejestracja zespołów, zapoznanie z trasami, weryfikacja dokumentów (legitymacje szkolne) w biurze 
zawodów; 
10.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw – płyta główna boiska. 
10.20 – sztafeta dziewcząt rocznik 2007 i młodsze – 10x800 m 
11.00 – sztafeta chłopców rocznik 2007 i młodsi – 10x800 m 
11.50 – ceremonia wręczenia nagród w kategorii Igrzyska Dzieci 
12.00 - sztafeta dziewcząt rocznik 2005 – 2006  – 10x1000 m 
12.40 - sztafeta chłopców rocznik 2005 – 2006  – 10x1000 m 
13.30 – ceremonia wręczenia nagród w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
13.40 - sztafeta dziewcząt rocznik 2000 i młodsze  – 10x1000 m 
14.20 - sztafeta chłopców rocznik 2000 i młodsi  – 10x1200 m 
15.30 - ceremonia wręczenia nagród w kategorii Licealiada 
15.40 –zakończenie Mistrzostw. 
 
Organizator zastrzega sobie zmianę harmonogramu czasowego Mistrzostw. Wszelkie komunikaty spiker zawodów 
będzie podawał na bieżąco.  
 
Nagrody:   
 
1. Za miejsca I -III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców puchary, medale oraz dyplomy. 
 
Posiłek: 
 
1. Każdy uczestnik zawodów otrzyma ciepły posiłek. 
 
Sprawy różne:  
 
1. Za  badania  lekarskie  i  ubezpieczenie  zawodników  na  zawody odpowiedzialni są opiekunowie zgłaszający 
zespół. 
 
Sprawy końcowe: 
 
1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora oraz sędziów WM SZS. 
 

 
 
 

Przewodniczący W-M SZS 
Wacław Wasiela 


