
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W MIESZANYCH 

SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV, V, VI 

O PUCHAR PRZEWODNICZ ĄCEGO W-M SZS 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

I. Cel. 
1. Popularyzacja biegania wśród młodzieŜy szkolnej. 
2. UmoŜliwienie młodzieŜy współzawodnictwa i samorealizacji w sporcie. 
 
II. Termin i miejsce. 
1. 29.04.2009 r.(środa) godz. 10.00 – uroczyste otwarcie 
2. Boisko sportowe w Raszągu koło Biskupca (powiat olsztyński). 
 
III. Organizator: 
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy. 
 
IV.Współorganizatorzy: 
1.Urząd Miejski w Biskupcu. 
2. Biskupiecka Federacja Sportu. 
 
IV. Uczestnictwo. 
Patrz: regulamin str. 24,25,39,50.51 regulamin Szkolnych Imprez Sportowych 2008/09, w 
zawodach finałowych mogą wziąć udział, maksymalnie 3 reprezentacje z danej kategorii 
wiekowej, z kaŜdego powiatu. 
. 
V. Rozpoczęcie biegów: 
Szkoły Podstawowe /rocznik 1996 i młodsi/ – godz. 10.20 
Gimnazja /rocznik 1993 i młodsi/ – godz. 11.50 
Szkoły Ponadgimnazjalne /rocznik 1990 i młodsi/ – godz 12.20 
 
VI. Zgłoszenia. 
O udziale szkoły w zawodach naleŜy powiadomić drogą elektroniczną 
dariuszmarchlewski@o2.pl lub telefonicznie: Dariusz Marchlewski tel. 607 213 029 do dnia 
24 kwiecień 2009 r. 
 
VII. Nagrody. 
Za miejsca 1-3 medale; 1-6 puchary; 1-10 dyplomy. 
 
VIII. Zasady finansowania. 
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, a koszty udziału szkół pokrywają jednostki 
delegujące. 
Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu Turystyki oraz Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
IX. Postanowienia końcowe. 
Przed rozpoczęciem imprezy naleŜy złoŜyć w biurze zawodów listę startujących podpisaną 
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f oraz odebrać bony Ŝywnościowe, zgodnie ze 
zgłoszeniem. Organizator nie zabezpiecza wyŜywienia, szkołom, które nie dokonały 
zgłoszenia, zgodnie z pkt VI regulaminu. 



Startujący w zawodach powinni posiadać na koszulkach wyraźne numery startowe i nazwą 
szkoły. Zawodniczka/ik kończący sztafetę dodatkowo powinien posiadać przypiętą 
do koszulki kolorową wstąŜkę. Wszyscy zawodnicy startują bez kolców ze swoją pałeczką 
sztafetową. Organizator nie zapewnia pałeczek sztafetowych. 
Wszelkie informacje związane z w/w imprezą zawarte są i aktualizowane będą na stronie 
www.szs.olsztyn.pl . oraz na stronie www.biskupiec.home.pl , w zakładce sport" 
Prosimy o kontakt z p. Marchlewskim w sprawie potwierdzenia uczestnictwa i ilości 
Uczestników, w związku z przygotowywanym cateringiem. 
X. Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora. 
Przypominamy klubom i szkołom biorącym udział w rozgrywkach i zawodach 
sportowych realizowanych w ramach Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych 
2008/2009 , o obowiązku wniesienia rocznej składki / 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 


