POWIATOWY
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
W SOCHACZEWIE
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, tel.: 46 864 18 30, faks: 46 864 18 71

Sochaczew 6.09.2018
Komunikat Organizacyjny Międzypowiatowych Finałów XXI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców (dzieci)
Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców (młodzież)
Szkół Ponadpodstawowe dziewcząt i chłopców
Sochaczew 2018/19
1. Organizator
2. Termin i miejsce

SZS W-Wy i woj. mazowieckiego
PSZS w Sochaczewie
Tereny leśne Szkoły Podstawowej w Kamionie
Kamion Mały 9, gm. Młodzieszyn
28.09.2018 r. godz. 9.00 (piątek)

3. Uczestnictwo
Zespoły 10-osobowe z jednej szkoły. Do weryfikacji należy przedłożyć listę zgłoszeniową w systemie
SRS. Ponadto imienną listę potwierdzoną przez dyrekcję szkoły zawierającą: nazwisko i imię, datę
urodzenia zawodników/czek, nazwisko i imię nauczyciela lub dorosłego opiekuna i pielęgniarski szkolnej,
zgodę rodziców (numer polisy ubezpieczeniowej). Do zawodów dopuszczani są uczniowie/uczennice bez
dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B uczestnicy czynnie w zajęciach
wychowania fizycznego. Zawodnicy przebierają się w swoich autokarach. Organizator nie ubezpiecza
startujących, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zaginione podczas zawodów.
Obowiązuje strój sportowy, biegamy w butach bez kolców. Biegi przeprowadzone będą zgodnie z
regulaminem MIMS i PZLA. Dany powiat ma prawo wystawić po 2 szkoły w danym biegu. Do XXI
MIMSZ awans wywalczą 2 pierwsze zespoły na mecie.
Program zawodów 9.30 otwarcie - biegi
- SP dziewczęta – ur. 2006 - 2007
10x800 m
- SP chłopcy – ur. 2006 - 2007
10x800 m
- SP młodzież dziewczęta – ur. 2005 – 2004 - 2003
10x800 m
- SP młodzież chłopcy – ur. 2005 – 2004 - 2003
10x1000 m
- Ponadpodstawowe dziewczęta – uczniowie szkoły
10x800 m
- Ponadpodstawowe chłopcy – uczniowie szkoły
10x1000 m
(uczniowie szkół dziennych rocznik 1999 i młodsi – Licealiada)
4. Nagrody
Dekoracje - szkoły podstawowe po zakończeniu każdego biegu.
Prosimy o obowiązkowe posiadanie numerów startowych zgodnie z komunikatem:
Grodzisk Mazowiecki nr 1,2 / numer kolejnej zmiany, Pruszków nr 3,4 /...,
Sochaczew nr 5,6/..,Warszawa Zachodnia nr 7,8/..., Żyrardów nr 9,10/...
kontakt: tel. 46 864 18 30, kom. 608 483 157

