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Szczecin dn. 11.03.2022r.

L. dz. 11/22

REGULAMIN
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
w Drużynowych Biegach Przełajowych

Organizator:
Współorganizator:
Termin i miejsce:
Uczestnictwo:
Zgłoszenia:

Nagrody:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
22.04.2022 r. – Gryfino, stadion OSiR, ul. Sportowa 1.
W zawodach biorą udział zwycięskie reprezentacji szkolne wyłonione
podczas eliminacji powiatowych.
Organizatorzy eliminacji powiatowych zgłaszają zwycięskie szkoły,
które wygrały mistrzostwa powiatu do WSZS w Szczecinie
(wszs@szczecin.home.pl) oraz OSiR w Gryfinie (osir@gryfino.pl)
do dnia 20.04.2022r. Startujący uczniowie muszą posiadać karty
startowe koloru białego o wymiarze 7x10 cm z podaniem imienia
i nazwiska, rocznika i nazwy szkoły. Organizator będzie przyjmował
wyłącznie zgłoszenia od organizatorów rozgrywek powiatowych
lub od organizatorów sportu szkolnego w powiatach.
Pierwsze trzy szkoły w punktacji drużynowej puchary i dyplomy (dla
szkoły) i medale dla startujących uczennic/uczniów (cała drużyna
do dekoracji), miejsca od 4 do 6 dyplomy odbierane przez kapitana
drużyny.

Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczniów – zawodników ważnych legitymacji
szkolnych i badań lekarskich lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zawodach, które jest integralną częścią druku wygenerowanego z Systemu
Rejestracji Szkół. Zgłoszenia na druku wygenerowany z Systemu Rejestracji Szkół
(www.srs.szs.pl) należy wypełnić do dnia 21.04.22 r. do godz. 12:00 (po tym terminie nie będzie
możliwość wygenerowania zgłoszenia i tym samym przyjazd na imprezę). Nie spełnienie tej
formalności jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w zawodach.

Program minutowy:

IGRZYSKA DZIECI - SZKOŁY PODSTAWOWE (UWAGA - jedna
drużyna danej szkoły składa się z 4 uczniów/uczennic rocznik
2011 i młodsi oraz 4 uczniów/uczennic rocznika 2009/2010):
godz. 11:00 - dziewczęta 2011 i młodsze - 800 m
godz. 11:15 - chłopcy 2011 i młodsi
- 800 m
godz. 11:30 - dziewczęta 2009/2010
- 1000 m
godz. 11:45 - chłopcy 2009/2010
- 1000 m
ok. godz. 12:30 - DEKORACJA
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE –
roczniki 2007 – 2008:
godz.13:00 - dziewczęta
- 1500 m
godz. 13:15 - chłopcy
- 2000 m
ok. godz. 13:50 - DEKORACJA
LICEALIADA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – roczniki 2002
i młodsi:
godz. 14:00 - dziewczęta
- 1500 m
godz. 14:15 - chłopcy
- 2500 m
ok. godz. 14:50 - DEKORACJA
Ze sportowym pozdrowieniem
PRZEWODNICZĄCY
Wojewódzkiego Szkolnego Zwiazku Sportowego
w Szczecinie

M. Kuduk
mgr Marcin Kuduk

