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, 14.02.2019 r.

Powiatowe Szkolne Związki Sportowe:
Pruszków, Grodzisk Maz.,
Żyrardów i W-wa Zach.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie serdecznie zaprasza Waszych
reprezentantów do wzięcia udziału w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Sochaczew - Kamion 2018/2019
Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców w ramach XXI
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Sochaczew - Płock

REGULAMIN
Kierownictwo:
Organizator:
Termin i miejsce:

- SZS Warszawy i Woj. Mazowieckiego
- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
- PSZS w Sochaczewie
- Gmina Młodzieszynie
- Szkoła Podstawowa w Kamionie

29.03.2019 r. teren przy Szkole Podstawowej w Kamionie
pierwszy start - godz. 10.30 (weryfikacja od godz. 9.45)
Warunki uczestnictwa:
Każdy Powiat może wystawić 12 osobową reprezentację szkół w każdym biegu.
Zawodnik na starcie musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą
następujące dane:
- nazwisko i imię
- data urodzenia, klasa
- nazwa szkoły, powiatu
- przyczepione z przodu (wzór karty w załączniku)
- obowiązuje strój sportowy
Wymagane dokumenty
- ważne legitymacje szkolne, zgłoszenia podpisane przez dyrektora szkoły danego powiatu,
pielęgniarkę szkolną: (zgoda rodziców ważna dla opiekunów).
- lista reprezentacji powiatu potwierdzona przez Sekretarza Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego.
- nr polisy ubezpieczeniowej uczniów
Nagrody:
dekoracje indywidualne po każdym biegu 1 -3 miejsce - medal.

OBOWIĄZKOWO ZGŁOSZENIA W SYSTEMIE SRS
Program zawodów. Start pierwszego biegu o godzinie 10:30

Szkoły Podstawowe dzieci i młodzież
800 m

dz. i chł.

ur. 2008 (6 dz + 6 chł PK)

800 m

dziewcząt

ur. 2007

800 m

dziewcząt

ur. 2006

1000 m

chłopców

ur. 2007

1000 m

chłopców

ur. 2006

1000 m

dziewcząt

ur. 2005

1000 m

dziewcząt

ur. 2004

1000 m

dziewcząt

ur. 2003

1500 m

chłopców

ur. 2005

1500 m

chłopców

ur. 2005

1500 m

chłopców

ur. 2003
Szkoły ponadpodstawowe

1500 m
2000 m

dziewcząt
chłopców

uczniowie szkół ur. 1999 i młodsi uczniowie szkół dziennych
uczniowie szkół ur. 1999 i młodsi uczniowie szkół dziennych

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy skradzione, zniszczone lub zaginione
podczas zawodów.
Zawodnicy przebierają się w autokarach, biegają w obuwiu bez kolców.
Koszt organizacji zawodów ponoszą organizatorzy, którzy nie ubezpieczają uczestników
imprezy.
Punktacja:
1 miejsce – 15 pkt.
2 miejsce – 12 pkt.
3 miejsce – 10 pkt.
4-6 miejsce – 8 pkt.
7-10 miejsce – 7 pkt.
11-15 miejsce – 6 pkt.
16-20 miejsce – 5 pkt.
21-30 miejsce – 4 pkt.
31-40 miejsce – 3 pkt.
41-50 miejsce – 2 pkt.
51 i dalsze miejsce – 1 pkt. (za udział)
Suma punktów uzyskanych przez startujących z danej szkoły
składa się na punktację drużynową szkoły.

